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 شوم  به خوانندگان گرامى ياد آور مى
يابد و بنا بر وضعيتى كه ايران و  كتابى كه در دسترس مطالعه مى

نمايد كه اين ايام نوشته شده است. در  مردم آن در آنند. كتابى مى

و به مثابه دنباله كارنامه يا  1361خرداد  25حقيقت، در روزهاى بعد از 

ام. كارنامه را نيز  زانه به مردم ايران، خطاب به همسرم، نوشتهگزارش رو

نوشتم كه تاريخ روز به روز ايران و جامعه ايرانى در برابر خطر  چنان مى

 استقرار استبداد بعد از انقالب بگردد. 

شد،  در آن روزهاى تلخ كه به اعتماد و اميد ما ايرانيان خيانت مى

اى خالى يك تحقيق را پر كنم. در حقيقت، توجه اينجانب بر اين بود كه ج

ها  مسئله بازگشت استبداد، بعد از انقالب، يا مطالعه نشده بود و يا مطالعه

به اين نتيجه رسيده بودند كه بازگشت استبداد جبرى است و با خشونت 

اى در اختيار خواننده قرار گرفته  و خون ريزى بسيار همراه است. مطالعه

هائى  كند كه بازگشت جبرى استبداد ساخته ذهن مىاست، بر او معلوم 

اند.  است كه از توجه به نقش انسانها و انديشه راهنماى آنها، غافل مانده

گرفتند و به  توانست باز نگردد اگر يكچند كارها انجام نمى استبداد مى

گرفتند، اگر مديران جديد آزادى را  جاى آنها كارهاى ديگرى انجام مى

گرداندند و با انديشه راهنماى  و استقالل را برنامه كار مى كردند هدف مى

شدند كه قدرت خاجى محور  آزادى در سر، با درايت، مانع از آن مى

 سال ادامه يابد.  8سياست داخلى بگردد و جنگى به كشور تحميل شود و 

هاى بى نظير در تاريخ خود را  چنانكه امروز، ايران يكى از موفقيت

توانند بدون بيم از دخالتهاى خارجى، نظام  ردم ايران مىيافته است و م

آيد كه  سياسى مردم ساالر برقرار كنند. اما اين توانايى وقتى بدست مى

ايرانيان، بخصوص نسل جوان كشور انديشه راهنمائى پيدا كند كه در 

انديشه و عمل او، هيچ جاى خالى كه با فكر و عمل تخريبى پر شود، باقى 

شترين كوشش را در يافتن و بكار بردن اين انديشه بايد بكار نگذارد. بي

 برد. 

 شاد و پيروز باشيد  

 ابوالحسن بنى صدر      

 

  مدخل
  

  بسم اهلل الرحمن الرحيم

  

كه هر لحظه انتظار ميرفت  1361در روزهاى سخت تير و مرداد ماه 

ن دستگير شوم و بقتل برسم، بر آن شدم در مقام وصيت به نسل جوا

هاى  كشور و برسم سپاسگزارى از نقش تعيين كننده زن،پاره ئى موضوع

ضرور را درباره بازسازى رهبرى استبداد و ضرورت استقامت در برابر آن، 

 خطاب به همسرم، بنويسم.

بر اين باور بودم كه زن هنرمند عرصه زندگانى اجتماعى است، او 

اين عرصه بدست  شود كه خالقيت خويش را بتمامه در وقتى آزاد مى

دهد كه با تمام وجود براى آنكه زن شخصيت  و زمان گواهى مى عصر آورد.

ام و نقش همسر و نزديكان ديگرم  و آزادى خويش را بدست آورد كوشيده

در روزهاى تعيين كننده خرداد ماه شاهد درستى نظر و راستى راهى 

زن آزاد نشود ام. بر اين باور بودم و هستم كه تا وقتى  است كه پيموده

ونقش اجتماعى خويش را بعنوان عامل تحول و رشد بازنجوئيد، نه كشور 

ما و نه كشورهاى مانند ما روز آزادى و استقالل را نخواهند ديد و به 

آرزوى رشد نخواهند رسيد. باين دليل و در مقام احترام به زنان كشور كه 

بازسازى استبداد در انقالب ايران و در استقامتى كه امروز در برابر 

سازند كه ايران آزاد و مستقل و مترقى  كنند، اثر هنرى عظيمى را مى مى

 اى به همسرم شروع كردم. است، اين كتاب را بعنوان نامه

وقتى بخش اول به پايان رسيد، راه مهاجرت در پيش گرفتيم و در 

مهاجرت، بدو دليل در صدد شدم كه وصيت نامه را به كتابى تبديل كنم. 

كتابى درباره بازسازى استبداد وابسته در ايران. يكى اينكه كتابى از اين 

تواند در  نوع در باره انقالب وجود ندارد و شرح و تحليل تجربه انقالب مى

خواهند آزاد گردند. دو ديگر اينكه  جهان بكار همه آنهايى بيايد كه مى

و تصحيح ممكن است به استقامت نسل امروز كمك رساند و در انتخاب 

 روشهاى مبارزه بكار آيد.

از اينرو بر آن شدم كه امرهاى واقع را در رابطه با يكديگر بزبان 

درآورم تا كه در اين تحليل، جريان بازسازى استبداد را شرح كنند. روش 

خواستم كتاب بخشى از فعاليت  تاريخ گذارى را از دست ندادم چرا كه مى

تاريخى نائل آمد كه در دوران روزمره كسى باشد كه باين افتخار 

ترين آزمايشهاى انقالبى  ها، از سوى نسلى كه به بزرگ ترين بحران سخت

برخاسته بود، بعنوان نخستين رئيس جمهورى كشور انتخاب گرديد. كه 

به افتخارى بزرگتر رسيد و آن اينكه در مقام وفادارى به ملت و انقالب 

ار نسلى قرار گرفت كه براى ملت و دفاع از آزادى و استقالل، در كن

ناپذير  بركندن ريشه دوم استبداد چندهزار ساله به استقامتى وصف

 برخاست.

شد،  به اين ترتيب كتاب كه در جريان مبارزه و روز بروز نوشته مى

آمد. چرا كه  هاى آينده بعنوان وسيله كار، بكار مى براى نسل امروز و نسل

زير چشم همگان در حال جريان بودند،  كرد كه نه تنها بر وقايعى تكيه مى

توانستند محك درستى  بلكه چگونگى جريان و سرانجام وقايع، مى

 ها بگردند. ها و تحليل وصف

شوند، نزديك به يكسال از نوشتن  امروز كه اين سطور نوشته مى

گذرد و جريان وقايع در داخل و خارج كشور در  آخرين سطور كتاب مى

ته است كه كتاب از تحول وقايع بدست داده است. همان مسيرى ادامه ياف

اند و هم  و اين امر، هم دليل صحت امرها و وقايعى است كه شرح شده

دليل درستى و استحكام بناى تحليل است. در حقيقت تحليل، آنهم از 

ماند كه اگر مصالح آن با دوام و واقعى  تحول اجتماعى به بنايى مى

ريزد. اگر  آورد و فرو مى ن يعنى حوايث دوام نمىنباشند، در برابر باد و بارا

در وقايع نگارى بتوان امرها را كم و زياد كرد، در تحليل اين كار شدنى 

زند. اميدوارم كه در بيان  نيست، چرا كه بنا، امرهاى نادرست را بيرون مى

امرها و وقايع صادق بوده باشم و بهر رو بنايى كه از وصف و تحليل در 

گذارم، در استحكام خويش بايد بر صدق يا كذب امرها و  دسترس مى

 وقايع و مواضع، گواهى پايدار باشد.

با وجود هجوم همه جانبه نيروهاى داخلى و خارجى ارتجاع و 

ها،  استبداد به نسل انقالبى امروز، با وجود روزهاى تلخ گشتارهاو اعدام

ام كه  مى رسيدهدر تحليل جريان بازسازى استبداد، به اين پيش بينى عل

اين هجوم آخرين تالش استبداد وابسته براى استقرار مجدد در ايران 

شود آنرا در هم بشكند. عالوه بر تحليل  است و نسل امروز موفق مى

روابط امرها و عوامل داخلى و خارجى كه مرا به اين خوشبينى رهبر شده 

و در آن سال اخير كشور ما كه همه تالطم بوده است  81است، تاريخ 

ملت ما بانجام سه انقالب موفق گشته است، مويد اين خوشبينى است. 

سال را در مبارزه  81در حقيقت كشور ما تنهاكشورى در جهان است كه 

مداوم گذرانده است و در سه نوبت يعنى در مشروطيت و نهضت ملى 

كردن نفت و سرنگونى نظام سلطنتى، به انقالب برخاسته است. در جريان 

سه انقالب، دو ريشه استبداد يعنى ريشه سياى و دينى را كنده  اين

است. و نزديك است كه به حاكميت و واليت دو جريان وابسته بروسيه و 

 غرب پايان ببخشد.
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تجربه انقالبى كه نسل جوان و مسئول با استقامتى بى مانند به پيش 

ردد: گ هاى سراسر تاريخ مى برد، در صورت پيروزى يكى از شگرفى مى

ملتى پيشاروى قواى سلطه گر داخلى و خارجى، برخاسته است. از درون 

شوند اين سر را خم  كوبند اما موفق نمى و بيرون روز و شب بر سر او مى

اى كوتاه، خود  كنند. پيروزى اين نسل بر دو استبداد ديرين، در فاصله

 برهان قاطع بر ضرورت گذار به عصر جديدى در تاريخ بشرى است.

هاى خود فروگرفته است، بدون آنكه  حرانى كه جهان امروز را در موجب

كشورهاى صنعتى حق رشد را براى كشورهاى زير سلطه برسميت 

بشناسند و به اين رشد كمك كنند، حل نشدنى نيست. امروز اين نظر در 

هاى  غرب پيدا شده است كه براى رفع بحران اقتصادى بايد بازار فرآورده

يعنى كشورهاى زير سلطه توسعه داد. اما اين  "جنوب"صنعتى را در 

ميليارد دالر قرض چگونه بتواند بيشتر  51جنوب با وجود نزديك به 

شود. بحران عمومى يعنى سياسى  بخرد؟ نه، بحران با توسعه بازار حل نمى

و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى است و جز با رشد شتاب گير چند 

 ل شدنى نيست.ميليارد انسان مستضعف، ح

ترسانند، اما آنها فراتر از نوك  بسيارند كسانى كه نسل امروز را مى

بينند، چشم انداز عصر جديدى را كه انقالب و استقامت  بينى خود را نمى

بينند. اگر استقامت ملت ما به نتيجه بيانجامد كه  گشايد نمى ملت ما مى

رهاى جاودانى را ساخته انجامد، نسل هنرمند امروز يكى از زيباترين اث مى

است، اثرى كه در جريان روزمره حيات همه انسانيت بازتابى پايدار 

يابد، بدينقرار استقامت امروز ملت ما كارى بغايت بزرگ و تعيين  مى

كننده است. بر اين نسل است كه با همه توان بكوشد و پيروز شود و 

 شود. پيروز مى

گويم،  سل جوان امروز سخن مىباز اگر با اطمينان تمام از پيروزى ن

نه تنها بدليل نتايجى است كه تحليل بدست داده است، بلكه بخاطر 

جريان تقابل و تضاد دولت و ملت در تاريخ ايران است. سبب اين تضاد 

تاريخى، واليت استبدادى بر مردم بوده است. در حقيقت در جريان 

رى بوده و حكومت هاى انقالبى، جانبدار مردم ساال تاريخ، تمامى جنبش

اند.  اند، از اين خصلت، برخوردار بوده هايى كه اينجا و آنجا تشكيل داده

سه انقالب پى در پى هشتادسال اخير نيز، تا وقتى كار بر واليت مردم 

قرار نگرفت، برپا نشدند در انقالب مشروطيت، روحانيتى كه در انقالب 

نخست وزير "صدق شركت جست واليت را از آن جمهور مردم شمرد، م

كرد كه  و خمينى تاكيد مى "شاه و مجلس نبود، نخست وزير مردم بود

 واليت با جمهور مردم است.

بدينقرار تضاد دولت با ملت، از نظر ملت راه حلى جز انتقال كامل 

جست. ملت ما اينبار در حل اين تضاد تا حذف  حاكميت به ملت، نمى

رئيس جمهورى در اوضاع و  رژيم سلطنتى پيش رفت و انتخاب اولين

احوال بحرانى و تهديدهاى داخلى و خارجى، بمعناى اظهار حاكميت از 

سوى ملت و بمعناى اراده ملت به اعمال حق حاكميت بود. بنابراين، 

گذشته از آنك انتخاب رئيس جمهورى، اظهار شخصيت ملى است، در 

اين كتاب  مودر ايران نخستين نشانه مشخص انتقال حاكميت بملت بود.

كوشيدم ميان وظيفه خويش كه  كند كه با چه صداقتى مى گزارش مى

پاسدارى از حاكميت ملت بود و پرهيز از اختالف با خمينى جمع كنم و تا 

يعنى بيان عمومى انقالب بيرون  "خط امام"توانستم كوشيدم كه او از  مى

ى تجاوزى نرود. ملت ما نه تنها شاهد اين كوشش بود، بلكه از سوى خمين

ديد. در  آشكار بحق خود و توهينى تحمل نكردنى به شخصيت خويش مى

حقيقت كودتا برضد رئيس جمهورى منتخب مردم، توهين آشكار به 

پيش از   كند. چنانكه شخصيت ملت است و ملت اين توهين را تحمل نمى

اين تحمل نكرد. سرنوشت محمدعليشاه و رضاشاه و محمدرضاشاه 

داد سلطنتى و سرنوشت شيخ فضل اهلل و كاشانى و نمايندگان استب

گذارد كه  خمينى بعنوان نمايندگان استبداد دينى، جا براى ترديد نمى

كند و تجاوز به حق، آنهم حق  ملت ما توهين و تحقير را تحمل نمى

 حاكميت خويش را بسختى كيفر بدهد.

بعلت انكار حق ملت بر حاكميت و بعلت توهين به شخصيت ملت و 

بعلت بستن فضاى انديشه و عمل نسل جوان كشور، رژيم خمينى 

سرنوشتى جز سقوط ندارد. بر من بود كه بعنوان منتخب مردم، بر حق 

مردم بهر قيمت پاى بفشرم و چنان كنم كه مبارزه نسل امروز براى 

استقرار حاكميت مردم به تأخير نيفتد. در اين مقام بر من بود كه پس از 

عوامل سياسى واقتصادى و اجتماعى و فرهنگى توصيف و تحليل 

بازسازى استبداد، با صداقت و صراحت اشتباه هايى كه كرده بودم را 

ها، اشتباه هايى هستند كه در جريان مبارزه با  شرح كنم. اين اشتباه

بازسازى استبداد به آنها پى برديم و در صدد تصحيح آنها برآمديم. نتايج 

ها، نيز از علل خوشبينى من به  صحيح اشتباهها و ت اميد بخش فعاليت

 تحول مطلوب در ايران است.

داشت، نسل مسئول  حتى اگر هم دليلى براى خوشبينى وجود نمى

بايد گوش به تبليغات عمال سلطه گران و عمله استبداد مى  امروز نمى

داد. اين تجربه آنقدر بزرگ و تعيين كننده است كه نسل امروز اگر هم در 

ساخت. پيش از اين  جتماعى جز ياس نبود، بايد آنرا به اميد بدل مىافق ا

تجربه چگونه ممكن بود استبداد دينى را شناخت؟ استبدادى كه در 

ژرفاى ضمير ما النه كرده و قرنها چهره واقعى خويش را پوشانده بود؟ 

يونان زدگى كه بنام اسالم، اسالم واقعى رامحو كرده بود و اينك بنام 

دهد، چسان قابل شناسايى بود؟  فقيه چهره كريه خود را نشان مىواليت 

سپاس خدا را كه منتخب آن ملت همراه نسل استقامت، در جهتى عمل 

كرد كه در فرصتى كوتاه، ملت تأخير قرون را در تجربه و شناخت 

استبداد دينى جبران كرد. بر او هر چه رود، خطى كه طى كرده است، او 

هاى آينده قرار  و پيروزيهاى نسل امروز و نسل را در مسير تالشها

دهد. پيروزى اين نسل كه اميدى در حد ايمان به آن دادر، پوزش  مى

 ها و خطرهايى است كه بجان پذيرفته است. ها و نيز جبران سختى اشتباه

  

 ابوالحسن بنى صدر                                                                 

 1361شهريور  25                                                                 

 

 
 اول بخش

  قالبان اسلحه سه درباره
  

 همسرم: 

دهم كه در روزهاى بعد از  در اين بخش سؤالهايى را برايت شرح مى

ها از  شدند. چه بايد كرد؟ ترديدها و تصميم بيستم خرداد برايم طرح مى

آمدند. انقالب سه اسلحه داشت: بيان، خودجوشى و  ر مىپى يكديگ

هاى صلح بزرگ بودند كه جامعه را از تضاد به  ها، اسلحه رهبرى. اسلحه

توحيد، و از غم به شادى، از نااميدى به اميد، از تقليد به ابتكار، از اسارت 

 بردند. به آزادى، از واماندگى به رشد مى

به  كرديم؟ گرفتند. چه بايد مى ها را از ما مى اينك اين اسلحه

يابند و نه راه پيش. در برابر  مانديم كه بر بامى نه راه پس مى آدمهايى مى

آقاى خمينى بايد ايستاد يا نبايد ايستاد؟ تا كجا بايد ايستاد؟ اين 

 برخوردها اگر پاى ابر قدرتها و ايادى آنها را به ميان آورد چه بايد كرد؟

هايى  ين راه رفت؟ در طرز فكر او چه مايهو چرا آقاى خمينى به ا
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براى انحراف وجود دارند؟ كار ما در مبارزه بزرگ زمان با ايدئولوژيهاى 

استبداد، از كارهاى بزرگ زمان ما نيست؟ اگر بدنبال اسطوره استبداد 

سياسى كه شكست، اين نسل اسطوره استبداد دينى را نيز بكشند، ما 

ستبداد بعد از انقالب را هنوز شكل قطعى نخستين انقالبى نيستيم كه ا

نگرفته، از پيش پا برمى داريم؟ بر عهده نسل ما نيست كه نسل بت شكن 

 هاى قدرت؟ بگردد؟ نبايد عصر نو را آغاز كنيم، عصر رهايى از اسطوره

ها  كوشم پاسخ گذارم و مى ها را در ميان مى در اين بخش اين پرسش

 را از تجربه انقالب بجويم.

  

 

  صميمت تا ترديد از:  اول فصل
 

زنم: از تصميمى كه ديگر  در اين فصل از پيوندى كه بريد حرف مى

شد، و استقامتى كه بصورت ديگر ادامه يافت و بايد ادامه بيابد. 

كوشم چگونگى تغيير كردن  كنم و مى هاى واپسين را شرح مى صحنه

 تصميم و قطعى شدن تصميم تازه را شرح كنم.

پنداشتم، مجاز گرديد. از  م چگونه آنچه را حقيقت مىكن شرح مى

زنم. تغييرى كه باور كرده  فكر راهنماى آقاى خمينى و تغييرش حرف مى

 بودم و حقيقت پيدا نكرد!

از بيان انقالب و خود جوشى مردم و اثر تغيير فكر آقاى خمينى و 

اى گذارم كه چرا آق زنم. اين پرسش را در ميان مى مالتاريا حرف مى

برد، خودجوشى پر  خمينى ندانست با سانسور، بيان انقالب را از ميان مى

 كند؟ برد و خود را بعنوان رهبر نفى مى اميد مردم را از ميان مى

كوشم از وراى واپسين ديدارم با او و صحنه آخرين كودتاى  مى

شد تا برآنها حاكم مستبد  خزنده شرح كنم كه او چسان از مردم جدا مى

 گردد.

خواستيم يكديگر را از دست بدهيم. او  با اينهمه نه او و نه من نمى

خواست مرا به تسليم وادارد و رئيس جمهورى سر به زيرى نگاهدارد و  مى

كوشيدم او را به ميان انقالب بازكشانم و سه اسلحه انقالب را از نو  من مى

 بسازم. كارآمدتر، تا اين هنگام هيچيك موفق نشده بوديم.

راحى ضرورت پيدا كرده بود. اين عمل جراحى بسيار عمل ج

خواستيم به آن تن دهم اما او كار را آسان  دردناك بود. به هيچ رو نمى

كرد. بار ديگر پاى آمريكا را بميان كشيد. هنوز امريكا تعيين كننده اصلى 

تحول سياسى در ايران بود. رهبر انقالب، اينك اسطوره استبداد مذهبى 

 شكست. اى كه مى رهشد. اسطو مى

 

 1361تيرماه  22 تاريخ

 
 !شد ديگر كه تصميمى ـ1

 
 عذرا، همسر شجاع،

اينروزها بسيار بياد تو هستم. بياد نورى هستم كه در تاريكى ذهنم 

ام كه در  درخشيد. اين نور چگونه نورى بود؟ در داستانها بسيار خوانده

اما اين نور ذهنى زند.  هاى نااميدى، ناگهان اميدى چون نور مى لحظه

دهد و تو واقعيتى  است. روشنايى كوتاهى است كه راهى را نشان مى

هست، انسانى هستى كه در يك زمان تعيين كننده، نقشى تعيين كننده 

اى. براستى معلوم كردى كه زن هنر آفريدگار و هنرمند دوران  ايفا كرده

 ساز است.

بودم كه باز بايد  گشتم در اين فكر آنروز كه از كرمانشاه باز مى

دلدارى بدهم. مساله از دست دادن رياست جمهورى و زندان و 

محكوميت را در ذهن خود حل كرده بودم. اما راه حلى براى زن و فرزندان 

و خواهران و برادران و كسان و دوستان پيدا نكرده بودم. من بايد آنها را 

گفتم؟ و سختى  يد مىدادم يا آنها مرا؟ و بعنوان دلدارى چه با دلدارى مى

كردند،  هايى را كه تنها بدليل نسبت با رئيس جمهورى بايد تحمل مى

اى جز انتخابى كه عقيده مرا بر آن  دادم؟ خود چاره چگونه تسلى مى

 داشت، نداشتم. اما شما و كسان و ياران چرا بايد تاوان مرا بدهيد؟... مى

فتم. يعنى بهتر پذير درمن، روحيه سياوش بود. قربانى شدن را مى

است بگويم پذيرفته بودم. بخانه كه آمدم، بجايى آمدم كه هم محل 

خواندى،  سكونت ما بود و هم محل كار رئيس جمهورى و تو زندانش مى

چرا كه اغلب مجبور بودى در يك اطاق نيمه تاريك محبوس باشى، 

ات همانجا كه امام جمعه دروغ زن مركز جمهورى اسالمى، كاخ پر از تزئين

خواند. قيافه تو پر از تصميم بود، پر از پرخاشگرى بود. قيافه مادر دليرى 

خواهند فرزندش را از دستش بيرون آورند و او استقامت  بود كه مى

شمارد،  كند. قيافه مقاومت كننده پراميدى بود كه ناممكن را ممكن مى مى

ت: ناممكن قيافه زن بود. قيافه هنرمندى كه در حال ايجاد هنر بزرگى اس

 ساختى. بزرگى را داشتى ممكن بزرگى مى

كنى؟ جواب تو به اين  دانستى كه ناممكن را ممكن مى تو خود مى

اى كه از تو ديدم و با سخنانى كه از تو و  سئوال هرچه باشد، با قيافه

دوستان شنيدم، تصميم عوض شد. تصميم گرفتم رستم بگردم و نگذارم 

ير تصميم سبب شد كه در آئينه قيافه تو، بدستم بند بگذارند. اين تغي

خطوط آينده را ببينم. در اين قيافه جز زيبايى و بزرگى و شجاعت و اميد، 

 خواندم. نمى

پيش از آنكه زبان بگشايى و از انتظار مردم حرف بزنى كه 

خواهند رئيس جمهورى منتخبشان استقامت كند، قيافه تو حرفها را  مى

ديد و ابهام نيز نبود. ظاهر باطنى بود كه در آن زده بود. در آن بهت و تر

مشكل حل شده است و راه حل پيدا شده است. نه ابهام، نه ترديد، نه 

اضطراب نسبت به عواقب آن وجود ندارد. اين قيافه، ذهن تاريك مرا 

ها، مرا نه تنها  ترين لحظه اى بود كه در سخت ساخت. قيافه روشن مى

داد، قيافه تو، سخنان تو و  را تغيير مى داد بلكه تصميم دلدارى مى

دوستانم كارى را كه بايدكردند، تصميم به استقامت گرفتم و اينك نيز 

 سرشار از اميدم.

خواندم، حالتى گذرا نبود. تصميم ايران جوان  آنچه در قيافه تو مى

كرد. رفتار شجاعانه كه از  ها عالئم خويش را نقش مى بود كه در همه چهره

دينسون از خود نشان ميدهى گواه برآنست كه نسل امروز آنروز ب

خواهد آن انقالب زيبا و اصيل را اينسان آسان از دست بدهد و از نو  نمى

به استبداد زير سلطه گردن نهد. از اينرو روزى كه شنيدم دستگير و 

اى ناراحت نشدم. زيرا كه باورم اينست كه با وجود آن  زندانى شده

ن اصرار كه در تو و زنان امروز ايران پديد آمده است، تصميم، با وجود آ

حادثه فرصتهايى هستند براى بروز روح آزادگى و دليرى و هوش و تدبير 

 و استقامت تحقير شده زن!

بدينقرار نه تنها بعنوان همسر به تو مفتخرم و بعنوان رئيس 

 جمهورى از تو سپاسگزارم بلكه بلحاظ اثرى كه از اين استقامت برجا

ماند، كار تو يك اثر تاريخى ماندنى است. اما ارزش انسان در اين  مى

نيست كه تاريخ از او ياد كند، در نوع تاثير او در جريان تاريخ بسوى رشد 

و آزادى است. از ديدگاه من، ارزش انسان در راه گشايى به سوى خدا، به 

ى كه اگر توحيد، به رهايى از هرگونه حاكميت زور است. اينست آن جريان

ها همه  آدمى در آن قرار گرفت و در پيمودن راه استقامت كرد، سختى

 شوند. خواستنى و لذت بخش مى
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كوشيدم اين روحانى پير، معنويتى  فكرش را بكن! با تمام توان مى

بى لك و پاك از هر آلودگى بماند. با چه تالشى و با چه اخالصى و با چه 

نيز ننشيند. و او چگونه كوشيد  كوشيدم بر دامن او گرد سماجتى مى

دانم تاريخ اين  قيافه پاك مرا با خشونت و بى رحمى لجن آلود سازد. نمى

 ها را چگونه تصوير خواهد كرد: صحنه

خواست به هوس زن پدر خويش تسليم گردد. حاضر  سياوش نمى

نشد همبستر او گردد و از سوى او متهم شد. پدر او، كيكاوس شاه نابخرد 

د بيگناه خواست از ميان آتش بگذرد و پاكدامنى خود را ثابت كند. از فرزن

سياوش چنين كرد. بيگناهى او ثابت شد. اما بى مهرى پدر ادامه يافت. 

سياوش راهى توران شد و سروكارش با افراسياب افتاد. كه شاهى 

القاءپذير و كينه توز و دشمن ايران بود. او را برضد سياوش برانگيختند و 

داد سر سياوش را بر تشت طالئى بريدند... در قضاوت، كار تاريخ  دستور

و چه در رابطه با افراسياب، حق را به   آسان است. چه در رابطه با كاووس

 دهد. او مى

ترين آزادگان، رو در روى يزيد ايستاد. مردم آن  حسين )ع( آزاده

ودند. شدند. يزيد ستم و حسين عدل ب زمان و تاريخ دچار سردرگمى نمى

ميان مصدق و شاه، باز داورى بسيار آسان بود. همه حق را به مصدق 

دادند. تاريخ نيز چنين كرد. اماميان بنى صدر و خمينى تشخيص حق 

گيرند و  آسان نيست. اگر فرض كنيم با كارهايى كه بدستور او انجام مى

پذيرند، با  يابند و گسترش مى كنند كه ادامه مى قرائن حكايت مى

هاى تلويزيونى كه  هاى نوجوانان پسر و دختر، با كشتارها، با صحنه ماعدا

اند، با فقر و فلج  در شخصيت كشى، روشهاى رژيم شاه را كهنه كرده

اقتصادى، با جنگ و بدتر از همه توهين بملت و رأى او و ويران كردن 

كنى كه تاريخ مرا  شود، تصديق نمى معنويت انقالب او، تشخيص آسان مى

 تر خواهد يافت؟ ممظلو

قضاوت تاريخ هر چه باشد، در اين لحظات نسبت به سرنوشت 

خويش احساس تلخ ندارم. دلم شاد است. پر از شادى است چرا كه از 

عقيده جدا نشدم و بخاطر دفاع از استقالل و آزادى و اسالم، اسالم رشد، 

د، اسالم محبت، اسالم آزادى، اسالم دفاع از حق محرومان، اسالم امي

اسالم ضد زور، اسالم ضد اسالم ارسطو زده كه بر استبداد فقيه بنا گرفت 

و همه خشونت و جنايت از آب درآمد. بخاطر اين اسالم، اين آزادى همه 

 ام. ام و همه خطرها را پذيرفته جانبه، با تمام توان كوشيده

  

  همسر خوش انديش

كنى و  ز مىخوانى، سرزنش را آغا دانم وقتى اين سطور را مى مى

گويى! از همان ديدار اول با خمينى كه بازگشتم بتو نگفتم از اين قيافه  مى

كوشد  معنويتى مشهود نيست؟ نگفتم هر چه هست خشونت است. مى

اى معنوى بخود بگيرد اما با ناشيگرى، كمى دقت به آدمى امكان  قيافه

گوش  زند خود را بپوشاند اما دهد بفهمد خشونتى است كه زور مى مى

 نكردى تا آمد آنچه بر سر تو و همه مردم آمد!

هاى خود رسيدم به اين امر كه ما خود را درباره  وقتى به شرح اشتباه

كنم كه  گردم. در اينجا تصديق مى كرديم باز مى آقاى خمينى سانسور مى

گويى، تو اين حرفهاها را زدى و هر بار هم كه او قولى را زير پا  راست مى

دهد؟ و  گفتى، نگفتم اين آدم اهل رياست و فريب مى مىگذاشت،  مى

گرفتند،  راست است كه در پاسخ تو و ديگرانى كه جانب تو را مى

ها را از قيافه او پاك كنم. اما در درونم  كوشيدم و مجنون وار تا كه لكه مى

ماندم كه اوراق حيات او را پيشارويش ورق به  طوفان بود. به كسى مى

 د.ورق بباد بدهن

ديدم او  شد كه مى اين درد بزرگ و بزرگترمى شد. آنوقت بزرگتر مى

طلبى واقعيتى وجود ندارد و او در  فهمد. پندارى جز قدرت درد مرا نمى

اختالف با گروه قدرت طلب تنها از نظر ميزان قدرتى كه در دست 

داد كه رياست  كرد. گاه اميد و گاه بيم مى بايد باشد، نظر مى "روحانيت"

مهورى و فرماندهى كل قوا را از دست نخواهى داد اگر... و يا از دست ج

فكر قدرت و عناوين معرف آن، چنان ذهن او و كسان  "خواهى داد اگر...

او را تسخير كرده بود كه تالشهايم براى آنكه درد كشور را بفهمد و بداند 

ى حاصل شوند، ب طلبى مالتاريا مى كه كشور و انقالب دارند قربانى قدرت

 ماند.

ها،  در اين فكر بودم و هستم كه اين جهان گرفتار بدترين خشونت

ها است. هرچه حاكم است، ماديت خشن است، اين  ترين خشونت پست

جهان بايد بر محور معنويتى نو و خالص، از خشونت ويرانگر رها گردد. 

عنوى، اى م اين معنويت كه انقالب ما به ارمغان آورده است، بايد در قيافه

اى پايدار نشان بدهد.  قيافه مردى روحانى و در روشهاى او خود را بگونه

تاريخ در مسيرى نو بيفتد، در مسير رهايى انسان از ماديت كور و خشن 

هاى بى پايان  كوشيدم او را به اين افق بكشانم. به بزرگى بيفتد. مى

ه دورانها با بكشانم. او مظهر همه ارزشهاى واالئى بگردد كه انسانهاى هم

اند، و  كوشش هايشان ايجاد كردند و با ايثارهايشان از آنها پاسدارى كرده

ها  كرد. به لجه ها خوددارى مى او با لجاجت از روى نهادن به اين افق

خواست همه را با خود غرق كند. براه اين درماندگى همه  رفت و مى مى

 و با چه شتابى!رفت  جانبه و اين ماديت پست و قساوت بى مانند مى

ها بكند كه اينك شخص خودش  خواست مرا وسيله همين قصابى مى

ساله و  12كند، اين روزها كه ماشين اعدام دختران  سرپرستى مى

ساله با سرعت بگردش درآمده است، بر من بسيار  16تا  12نوجوانان 

 اند و ها بيرون آمده ها از نهان گاه گذرند. به اين زودى، دژخيم سخت مى

پيشاروى ملتى كه انقالب كرده است، اسالم و آزادى و معنويت و اميد را 

 كنند!! مى "ذبح شرعى"

كنى كه بهاى جان در ازاء قصاب نشدن آقاى خمينى،  گمان نمى

كنى كشته شدن و  بهاى كمى بود كه آماده بودم بپردازم؟ گمان نمى

وم است. گفتى نديدن، بهتر از ماندن و ديدن اين سقوط بود؟ پاسخ تو معل

بايد از وهم بدر آمد و استقامت كرد. راست است، بهتر بود كه جامعه ما و 

 گشتند. نه يك شخص، آئينه معنويت انقالب خويش مى

  

 

 مجاز و حقيقت ـ2
 

ها و انقالبهاست. در دوران  ايران ميهن كهنسال ما، سرزمين جنبش

ها  اين جنبشاسالمى نيز همه گونه جنبش و انقالب بخود ديده است. 

داشتند و هر يك مدتى حكومت خويش  شعارها و عالمتهاى گوناگون مى

اند و آنچه از ميراثشان ماندنى بوده است،  را برقرار ساخته و از ميان رفته

در جريان تاريخ از نسلى به نسلى منتقل شده است، در اين كشور، 

الب بپا سپيدجامگان، سبزجامگان، سرخ جامگان سياه جامگان و... انق

اند و در بوته آزمايشى بى سابقه در تاريخ ايران است. در دوران  داشته

اسالمى، روحانيت هيچگاه بحكومت نرسيده است و جاى شگفتى دارد 

 كه چگونه مردم ما اين رنگش را امتحان نكرده بودند.

و ميدانى كه در نظر ما، هر دوازده امام معصومند. يعنى عملشان 

ت. نايب اين امام، نزديكترين انسانها به اين الگو عين عقيده شان اس

ترين عادالن  ترين عالمان، پرهيزكارترين پرهيزكاران و عادل است. عالم

 و... است.

اى كه اظهار  او نيز همانند امام، فكر و عملش يكى است. به عقيده
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كند. همانند على عقيده را قربانى حكومت كردن  كند، عمل مى مى

شوم كه در سرزمين  ناپذير است. وارد اين بحث نمى كند. سازش نمى

انقالب خيزما، تلخى ديرپاى انحرافها، چه اندازه در آراستن اين شرائط 

گويم كه انقالب ايران به رهبرى بااين  اند. اينرا مى براى رهبرى مؤثر بوده

دانى كه از بسيارى فريبكاريها، مردم  ويژه گيها نياز داشت و دارد. تو مى

بينى كه  كنند. نمى مردمى سخت دير باورند. بسيار دير اعتماد پيدا مى ما،

سال و بيشتر دارند؟ سنى كه بقول  81تا  71مراجع تقليد همه سنى بين 

بسيار   شود خودشان در آن وسوسه قدرت سخت بر آدمى چيره مى

مشكل است از امتحان سالم بدر آمدن و خبيث نشدن! يكى از روحانيان 

گفت از كار مردم  داشت. مى طبع، روزى با پدرم صحبت مى بسيار شوخ

كنند.  در عجبم، تا ماها كرو كور و خميده نشويم، بمرجعيت قبولمان نمى

شويم ديگر كارى از ما ساخته  وقتى هم از زور پيرى دوال و كر و كور مى

اند، به همين  داد: مردم از خير كار ما گذشته شود. و پدرم پاسخ مى نمى

د كه نتوانيم كارى بكنيم. اين مردم بيش از همه چيز احتياج دارند قانعن

كه اعتماد بكنند. مقامى باشد، كسى باشد بتوانند به او اعتماد بكنند. گير 

گويند اينها عمر را  اند. مى اند، به كر و كور و خميده روى آورده نياورده

 اند. اند، فساد هم نكرده اند. اگر كارى نكرده بسر آورده

وقتى آقاى خمينى، در برابر شاه ايستاد، مثل اين بود كه دنيا را به ما 

داده باشند، او هنوز مرجعى كه مقبوليت عامه داشته باشد، نشده بود. 

قاطعيتش سخت ما را پسند افتاده بود اما فكرش نه. اينها را در جاى خود 

ستبداد شرح خواهم داد. بهر رو از لحاظ ما مساله اصلى ريشه كن كردن ا

ها و زبانها بكار افتادند. روشنفكران و همه  ها بود. قلم زير سلطه پهلوى

سال كوشش نه تنها او را به عنوان مرجع عام  21آنها با هر طرز فكر، طى 

به سلسله مراتب روحانى تحميل كردند، بلكه به او شخصيتى جهانى 

 شناخت. بخشيدند. وقتى به فرانسه آمد دنيا او را مى

حى كه خواهى خواند، به پيشنهاد من، درباره حكومت اسالمى به شر

درس گفت. اين درس را در كتابى تحت عنوان حكومت اسالمى چاپ 

كردند. تو خود در ترجمه اين كتاب به فرانسه شركت كردى. وقتى به 

رسيدى از  داد، مى حرفهاى نپذيرفتنى و يا خشونت هايى كه وعده مى

ن حرفها را هم ترجمه كنم؟ مردم دنيا چه كردى كه اي پاريس تلفن مى

دادم:  خواهند گفت؟ نكند بخواهد اين حرفها را اجرا كند؟ و من پاسخ مى

اين حرفهاى يازده سال پيش است، از اين حرفها دست برداشت، 

نادرستيشان را پذيرفت در پاريس حرفهاى ديگر زد. از اتفاق خوب است 

نگذار يك جمهورى است كه در آن بينند كه او اينك بنيا مردم دنيا مى

 واليت با جمهور مردم است.

آمد: اكثريت قريب  بدينقرار، تفكر سياسى او از يونان قديم مى

باتفاق مردم مثل گوسفند هستند و اقليتى با استعداد براى واليت گله 

اند و بايد آنها را اداره كنند. دو نوع حكومت بيشتر  انسانها خلق شده

ومت عدل مذهبى و حكومت ستم غير مذهبى و هر دو متصور نيست: حك

استبدادى هستند. يكى استبداد صالح است و ديگرى استبداد ظالم. 

شنيدند كه ماركسيستها هم حكومت را استبدادى  گذرا بگويم وقتى مى

دانند و به استبداد بورژوازى و استبداد پرولتاريا قائلند، اين نتيجه را  مى

مكراسى واقعيت ندارد و آزاديهايى كه داده انده گرفتند كه حكومت د مى

همان بى بند و باريها هستند كه وجودشان مخالف آزادى واقعى است. 

بياد بياور كه طى اين دو سال و نيم، هربار كه از ضرورت آزاديها حرف 

خواهند جامعه ما بى بند  ام، پاسخ مالتاريا اين بوده است كه اينها مى زده

به فرهنگ انقالب و فرهنگ ضد انقالب رسيدم به اين  وبار بشود، وقتى

 گردم. مطالب باز مى

 1351همانطور كه ميدانى تالش براى تغيير اين طرز فكر را از سال 

شروع كردم. و وقتى در پاريس آقاى خمينى نظر خويش را درباره واليت 

فقيه تغيير داد و واليت را از آن جمهور مردم شناخت. سخت شاد بوديم. 

آقاى دكتر ح.م اول كس بود كه متوجه اين تغيير موضع شد و تبريك 

گفت. با توجه بوصفى كه از مرجع كردم، بديهى بود كه بخاطر ما خطور 

نكند كه آقاى خمينى اين حرفها را محض مصلحت و پيشبرد مقاصد 

كند كه كرد. ما خود او  زند و وقتى بحكومت برسد، كارى را مى خويش مى

شمريم. مگر  ها براى به اجرا درآوردن بيان انقالب مى مينرابهترين تض

كردند،  ها از پى هم حكومت مى گوييم اگر پس از مرگ پيامبر على نمى

 ماند؟ شد و مى دنيا همه عدل مى

روزهاى پاريس را بياد بياور. چه آنها كه در خارج مقيم بودند و چه 

ها بودند، يك حرف  رايشها و گ آمدند و از همه گروه آنها كه از ايران مى

مشترك يك اميد مشترك داشتند: باوجود آقاى خمينى، اميد قطعى 

رود كه بيان انقالب به اجرا درآيد. اما اين باور مجاز از آب درآمد،  مى

كردم كه حكومت مرجع تقليد، غير از  حقيقت ديگر بود. چه تالشى مى

 حقيقت تلخى بشود كه شد.

  

 

 خودجوشى و بيان ـ3
 

ار جريان را از آخرين صحنه شروع كنم. هنوز تا اين زمان نه از بگذ

وهم بيرون آمده بودم و نه اميد باخته بودم. پس از آنهم تا پايان روزها، 

 دلم پر از خيال است كه راهى پيدا شود و خمينى، خمينى پاريس بگردد.

دكتر بهزادنيا بدفتر رياست جمهورى تلفن كرده بود كه: امام امروز 

بت كرده است. رئيس جمهورى را تائيد نموده است. خبر را راست صح

ها را به آزاديها بدون نظر او وارد كنند و  نيافتم. بنظرم نرسيد آخرين ضربه

او اينك به تائيد رئيس جمهورى برخاسته باشد كه به تحديد آزاديها هر 

و  برد. ساعت دو بعد از ظهر راديو سخنان او را كه ناسزا روز حمله مى

ها، هر  تهديد بود، منتشر ساخت. تو بدرون اطاق آمدى و گفتى: جانزنى

شود بشود، بايست. در همدان و در خانه برادر تو بوديم، دوشنبه  چه مى

 خرداد بود. 18

توانستم بكنم. آنروز كه به قم رفتم تا با  در واقع كار ديگرى نيز نمى

خطرها كه ايران را  او درباره رياست جمهورى صحبت كنم، به او گفتم،

خواهد تا  كنند، بسيارند و گمانم اين است كه دلى چون دريا مى تهديد مى

آدمى از خطرها نترسد و خويشتن را در ميان آتش و خون افكند، در 

ميان بحرانهايى بيفكند كه از آتش سوزان ترند، بكوشد و بجان، باشد كه 

توجه به اينكه شما كسى كشور را برهاند. با توجه بوضعى كه درآنيم، با 

نيستيد كه به قانون اساسى مقيد بمانيد، بهتر است اجراى قانون اساسى 

را به تاخير بياندازيد و بجايش شوراى انقالب را با قبول نمايندگان 

هاى اسالمى در آن، تقويت كنيد. آنروز كه بحرانهاى بزرگ را از  گرايش

دانم كه در صورت  ازيم. مىپرد سر گذرانديم، به اجراى قانون اساسى مى

شوم، اما در مصلحت كشور از  انجام انتخابات رياست جمهورى انتخاب مى

پذيريد،  خواهم انتخابات را انجام ندهيد. و اگر بهيچرو نمى شما باصرار مى

داند  آماده فدا شدن هستم. به او گفتم هر كس اندكى واقع بين باشد مى

داند وضع تا كجا خطرناك است،  كه در اين اوضاع، براى كسى كه مى

داند، جنون  نامزد رياست جمهورى شدن، ايثار است و براى كسى كه نمى

طلبى است. اميدوارم كه در ارزيابى خطرها و بحرآنها اشتباه كرده  جاه

باشم. اما در چشم انداز سياسى ايران جز جنگ و محاصره اقتصادى، 

بينم. اينها را  دى نمىانزواى سياسى، بحرانهاى سخت سياسى و اقتصا

بينم و سخت نگران سرنوشت كشورم، با توجه به پيش بينى اى كه  مى
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 كنم و نه قبول مقام. كنم. قبول خطر مى مى

خواهيد بمردم بگوئيد ايران را محاصره اقتصادى و فقر و  پرسيد: مى

كند و به اين علت شما خود را نامزد رياست  جنگ و چه و چه تهديد مى

كنند. به او  كنيد؟ اين حرفها مردم را متوحش و مأيوس مى جمهورى مى

شود. من پيش  بينم، گفت: اينطور نمى گفتم: اما من آينده را اينطور مى

هاى خود را با مردم در ميان گذاشتم و تحت چهار عنوان برنامه خود  بينى

را شرح كردم: معنويت، استقالل و تماميت ارضى ايران، امنيت و اقتصاد. 

 گردم. اين گفتگو در جاى خود باز مىبه 

اند و همه را از راه تحريك  امروز بر سر كشور ما همه آن بالها آمده

اند. و امروز  ها بوجود آورده آقاى خمينى و برانگيختن وى به عكس العمل

برند و باز  مرحله بركنارى رئيس جمهورى را نيز بدست او به انجام مى

داند كه اين  برند و خدا مى اى فرو مى تازه بدست او كشور را در بحرانهاى

 ها كشور را به چه روزى خواهند انداخت. بحران

ها را  روز پيش از ايراد سخنان ناسزا و تهديد آقاى خمينى، روزنامه

تعطيل كرده بودند. يكى دو هفته پيش از آن خود او با عصبانيت گفته بود 

روشن بود كه اينكار را با ها را خواهد بست. بنابراين  كه اين روزنامه

ها، خود مرا  دانى كه بهنگام مطالعه تاريخ انقالب اند. تو مى موافقت او كرده

يافتم كه هربار واقع شده است. و از درون انقالب،  با امرى روبرو مى

هاى پيشين  واقعيت پيشين با شكلى نو، سربرآورده است. پندارى ساخت

اند و انقالب براى آن روى  آورده تحمل تمركز و انباشت قدرت را نمى

هاى جامعه را با تمركز و انباشت بيشتر قدرت  داده است تا ساخت مى

شد: چه بايد كرد كه  مناسب گرداند. همواره يك سئوال در نظرم طرح مى

ها و  كوشيدم ضعف انقالب به ضد انقالب با اشكال جديد بدل نگردد؟ مى

ها پيدا  تن از بن بست همه انقالبخطاها را بيابم و راهى براى بيرون رف

ام. مبارزه با  كنم. در جريان انقالب و پيش از آن در اين باره بسيار نوشته

سانسورها را يكى از مؤثرترين كارها براى جلوگيرى از بازسازى استبداد 

 ساخت. تر مى ام و تجربه دوران انقالب مرا در اين نظر راسخ يافته

آئينه كوچك ذهن خود، تصويرى را آدمهاى حقيرى هستند كه در 

گذارم.  سازند. آنها را بحال و كار خودشان مى خواهند از آدمى مى كه مى

گويم ما بكار  زنم. مى با تو و نسل امروز از يك تجربه بسيار بزرگ حرف مى

پيروزگرداندن يك تجربه بوديم. اين تجربه را بشناسيد و كارهاى هر كس 

ها را تكرار  كنيد و بنوبه خود بكوشيد اشتباه را در رابطه با آن ارزيابى

 نكنيد تا بلكه موفق بگشودن اين گره كور تاريخ بگرديم.

بهررو، درگير جنگ بوديم: جنگ اقتصادى كه امريكا برضد ايران: 

براه انداخته بود و تجاوز عراق و جنگ با طرز فكر استبدادى. برما اين 

باريد.  درو ديوار بال مى هاى طاقت شكن تحميل شده بودند. از جنگ

دانستم كه انقالبهاى ديگر را هم بدينسان به ضد انقالب بدل  مى

اند. هربار بدين عنوان كه خطر خارجى مقدم است، دست  ساخته

اند: آزاديها را از ميان برده ا  آوردهاى انقالب را در قلمرو داخلى، بباد داده

هاى  و تغييرها را در ساختاند  هاى محروم جامعه كوبيده ند. بر سر طبقه

توانستم در برابر تمايل به  اند. اينست كه تا مى جامعه غير ممكن ساخته

كردم. بيشتر از اين به جنگ  مقاومت مى "خطر امريكا"استبداد به بهانه 

 دادم. ايدئولوژيك، به مبارزه با ايدئولوژى استبداد تقدم مى

ام كه  و خارجى گفتهها با خبرنگاران داخلى  چند نوبت در مصاحبه

اين نخستين بار در تاريخ است كه كشورى در دو جنگ اقتصادى و 

نظامى است، اما مسئول جنگ نه تنها تقاضاى حالت فوق العاده و برقرارى 

ها، بخصوص آزادى  كند، بلكه با اصرار تمام از آزادى سانسور را نمى

بروزگاران كند. اين رفتار، كارى تاريخى است كه  مطبوعات دفاع مى

كردم بلكه  ماند. اما بخاطر برجا گذاشتن اثر ماندنى نبود كه چنين مى مى

كوشيدم انقالب، انقالب بماند  بخاطر اثر بزرگتر يعنى خود انقالب بود. مى

و نسل جوان امروز با همان شتابى كه رژيم شاه را سرنگون ساخت، رشد 

 دگان عرضه كند.اى از جامعه آزاد به بشر و آين كند و الگوى تازه

ها با آقاى خمينى و اعضاى شوراى انقالب بسيار بحث و  در اين باره

آورم. در اينجا  ام اين گفتگوها را هربار مناسبت اقتضا كند مى گفتگو كرده

 مناسب آنست كه گفتگوهايمان را درباره بيان و ضرورت آزادى آن بياورم.

ها تحريك  زبانها و قلم نظر او كه هيچگاه نيز تغيير نداد، اين بود كه

كنند و ضررشان بيشتر از نفعشان است. به همان طرز فكر كه داشت  مى

هاى صد در صد حق دارند بگويند و  پنداشت تنها موافق بازگشته بود. مى

بنويسند تا جامعه از راه اسالم منحرف نشود. درباره سانسور كامال دو نظر 

نبايد مجال حرف و نوشتن   خالفداشتيم. او معتقد بود كه به م متضاد مى

داد و نبايد گذاشت حرف و عملى انجام بگيرد كه با اسالم سازگار نباشد. 

تواند مرا تكذيب كند چرا اين نظر  دانى كه او نمى با اسالم او البته. و مى

 خود را بعمل درآورده است.

كوشيدم برايش استدالل كنم كه انقالب ما، آزمايشگاهى است  مى

اند. بركشور ما رژيمى حكومت  هاى گوناگون آزموده شده ن اسلحهكه در آ

كرد كه قدرتهاى جهانى را نيز پشت سر داشت اين رژيم به همه  مى

ها مجهز بود. ما با قدرت جهانى حاكم در ميهن خود روبروبوديم و  اسلحه

بااسلحه بيان او را از پاى درآورديم. ابزار ما در اين انقالب، بيان بود و 

ها انسان را بحركت درآورد و اين  ها و ميليون دجوشى. بيان ميليونخو

امواج عظيم رژيم شاه را در كام خود فرو بردند. سانسور ما را از بيان و در 

نتيجه از خودجوشى مردم، از سازماندهى خودجوش مردم محروم 

ها  اندازند. تحريك گويند. شما را به اشتباه مى كند. به شما دروغ مى مى

 رچه مضر باشند، هزار يك ضرر محروميت از اين دو اسلحه را ندارند.ه

يابد، معنايى جز اين  به او گفتم وقتى دامنه سانسور گسترش مى

دهد كه از درستى بيان خود ديگر مطمئن نيستيم و بيان مخالفان را  نمى

اى كه رژيم شاه را از پاى  ترسيم با همان اسلحه دانيم و مى درست مى

ايم، خود ما را از پاى درآورند. اين اقرار به نادرستى و نارسائى  درآورده

اى است كه بجاى دشمن  بيان، ما را از پاى درمى آورد. سانسور اسلحه

كند. سانسور مخالف قول قرآن است كه با صراحت  خود ما را نابود مى

 گويد: مى

شنوند و از بهترينش  ها را مى بشارت باد آن بندگان مرا كه قول

كنند. و نيز خالف قول خود شما درباره آزادى مطبوعات است.  پيروى مى

ايد و مگر نگفتيد كه در  مگر بارها بر ضرورت اين آزادى تاكيد نكرده

 جمهورى اسالمى بنا بر بحث آزاد است؟

هاى مسلمانهاى تمام  قول "ها قول"پاسخ او اين بود كه منظور از 

بايد مقايسه كرد. بحث در اين باره كه عيار است. هر قولى را با هر قولى ن

قرآن، بيان بود و بعنوان بهترين بيانها، پيروز شد، انقالب اسالمى ما، همان 

آيد بى فايده  پيروزى است كه درست در آغاز پانزدهمين قرن بدست مى

 عصبانى بود... "تحريكات قلم ها"بود، او همچنان از 

پيروزى انقالب اظهار كرد، با امروز كه بيان انقالب را كه او پيش از 

هاى سوم، چهارم بعد از پيروزى اظهارش  بيان استبداد دينى كه او از ماه

پرسم اينهمه نگرانى  كنم، از خود مى را شروع كرد، با يكديگر مقايسه مى

كند و  او از زبان و قلم به اين دليل نيست كه او خود نيز اين مقايسه را مى

زدم. مردمى برخاستند  "از راه مصلحت"ى را گويد، من حرفهائ بخود مى

و رژيمى را سرنگون كردند. اما من باين حرفها اعتقاد نداشتم. مردم 

كنند. چرا ديگران نتوانند همين كار را با من بكنند.  نادانند و باور مى

كارنامه   بخصوص اين بنى صدر كه ناطق و نويسنده است؟ بعد از خواندن

 ش گفته بود: نويسنده است!يكى از روزها به فرزند
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دانست كه مردم نادان نيستند، و بيان را بدون توجه  اما اگر مى

كنند و اگر بيان انقالب را پاسخ مشكل هايشان  اش، ارزيابى مى بگوينده

داد. چطور شد كه او نظر خود را تغيير  پذيرند، فاجعه رخ نمى نيابند نمى

يانى كرد كه با آنچه تا آن زمان داد و در واپسين ماههاى حيات رژيم شاه ب

گفته بود متضاد بود؟ اين بيان به شرحى كه خواهى خواند، با بيانى كه در 

كند نيز متضاد است. اينهم از  جريان بازسازى استبداد كرده است و مى

هاى دنيا نيست كه مردى روحانى در هشتادمين سال زندگانى،  شگفتى

از آن ضد آنها را گفته بود و پس  ظرف چندماه حرفهائى را بزند كه پيش

قبوالند،  دانست و بخود مى از آن نيز ضد آنها را گفت؟! اگر او اينها را مى

 شد. داد و انقالب ما نخستين انقالب پيروز مى فاجعه رخ نمى

ماند كه تا  سبب ترديدم اين واقعيت است. او در نظرم به كسى مى

دينى خويشتن خويش را گم كرده هاى آخر انقالب، با انديشه استبداد  ماه

بود. در اين ماهها بنى صدر شده و با پيروزى انقالب و استقرار در جماران، 

همسايگى نياوران، شاه شد. چرا نتوانيم او را از نو بخود آوريم؟ از راه 

خودخواهى است يا بخاطر كنود نشدن و تا بآخر ايستادن و كوشيدن 

هاى آخر  راه رفته بازگردد و خمينى ماه خواهيم او از است كه هنوز نيز مى

رژيم شاه بگردد. انقالب اثرى بزرگ و زيباست: امواج شاد مردمى كه با 

يافتند و خودجوش، موج موج بحركت  اين انقالب اعتماد بخويش را باز مى

يافتند همه بشارتى از تولد  آمدند. محرومانى كه شادى و اميد مى مى

 زيبايى بى مانندى!دادند. چه  انسانى ديگر مى
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پس از آنكه در جلسه مصاحبه مطبوعاتى تقاضاى مراجعه بآراء 

عمومى را كردم، آقاى خمينى الزم ديد سخن بگويد و بمن حمله كند. 

بعد از اين حمله ما به شيراز رفتيم. در فرودگاه تهران، سرهنگ فكورى 

ترسيد در  كنيد؟ گفتم مى گفت با وجود سخنان ديروز امام، سفر مى

پايگاه هوائى شيراز بر سرمان بريزند؟ خواهيد ديد كه سخنان او اثر 

معكوس كرده است. در فرودگاه، افراد نيروى هوائى از شدت هيجان 

كشيدند. در مرودشت و اردوگاه پناهندگان و  گريستند و فرياد مى مى

زند، بنى  ، شدت احساسات بهت آور بود. مردم فرياد مىسپس در شيراز

صدر مقاومت با هركه، با هركس... بعد از اين سفر، به زاهدان و دو شهر 

خرداد بود. آقاى اريك رولو نويسنده  15ديگر بلوچستان رفتيم. روز 

روزنامه لوموند با ما بود. مردم وقتى فهميدند ما در شهر آنها هستيم كه 

به فرودگاه و پرواز بسوى تهران بوديم. پندارى از همه جا آدم  آماده رفتن

هاى خودجوش جمعيت و بيان غرش  افتد. موج جوشد و سيل راه مى مى

مانندش، به نويسنده لوموند، فهماند انقالب ما چگونه انقالبى بوده است. 

بود. مردم به اتفاق آراء  "پله بيسيت "وقتى در هواپيما نشستيم گفت: 

خواهند. همانجا به او گفتم، آقاى خمينى مرا از سخنرانى باز  ا مىشما ر

گويند. اين احساسات شورانگيز را كه  داشت و اينك مردم خود سخن مى

بينى، عالقه به يك شخص نيست. عالقه به يك بيان است، بيان  مى

انقالب، اظهار نفرت از نابالغ شمرده شدن است. آقاى خمينى رفتار خود 

شمرد. مردم ما با مردم  ده است و حاال ديگر مردم را نابالغ مىرا عوض كر

كنيم چون آگاهيم و در  گويند حمايت مى كنند، حاال مى گذشته فرق مى

 پنداشتند ناآگاهند. كردند چون مى گذشته پيروى مى

خردادى كه مالتاريا  15در زاهدان بود كه اطالع يافتيم در مراسم 

اند و فرزند آقاى  ر كمى شركت كردهترتيب داده بود، جمعيت بسيا

خمينى ناگزير شده است پيام خود را هرچه ديرتر بخواند تا بلكه جمعيتى 

 جمع شود.

دانى دوستان جمع شدند  وقتى به تهران باز گشتيم، همانطور كه مى

خردادى  15و درباره سخنرانى آقاى خمينى و اثر آن در مردم و مقايسه 

ود با حركتهاى خودجوش در شيراز و مرودشت و كه مالتاريا ترتيب داده ب

 شهرهاى بلوچستان بحث شد و بحث به دو نظر انجاميد:

يك نظر بر اين بود كه آقاى خمينى با توجه به عكس العمل مردم  -

رام شده است بلكه بتوان او را از مالتاريا جدا كرد و با او موانعى را كه 

 است مالقاتى با او بكنم.  اند از سر راه برداشت. بهتر ايجاد كرده

گفت كه آقاى خمينى با توجه بكاهش محبوبيتش  و نظر ديگر مى -

در جامعه، ناگزير پيش از آنكه دير شود، عمل خواهد كرد. حاال ديگر 

خودش بميدان آمده و رفراندوم صورت عمل بخود گرفته است. مردم 

كوشد با  كه مىشود، بل اند. او تسليم نظر مردم نمى جانب شما را گرفته

 سرعت كار شما را تمام كند...

خرداد و با توجه باينكه  15بهررو نتيجه بحث اين شد كه با شكست 

اولين بار است كه آقاى خمينى سخنانى چنان تند بر ضد رئيس جمهورى 

هاى مردم برخيزند و كار رئيس جمهورى  كند و بجاى اينكه موج ايراد مى

خيزند، موضع رئيس  ت از او بر مىهاى مردم بحماي رابسازد، موج

جمهورى، موضع متفوق است، بلكه مالقات سبب شود كه او در عين حال 

كند، از غيظ بيفتد و بگذارد  كه اطمينان خاطر از حسن نيت شما پيدا مى

 بكارها سروصورتى بدهيد.

يك روز پيش از رفتن به همدان به نزد او رفتم. با خوشروئى مرا 

روم و پس از بازديد از آنجا براى  به جبهه غرب مىپذيرفت. گفتم كه 

اجراى سه طرح نظامى به خوزسنان خواهم رفت. كامل كردن پيروزى در 

جبهه اهلل اكبر و پاك كردن سه راهى آبادان و طرح دزفول گفت: انشااهلل 

 پيروز باشيد.

هيچ نشانى از قصدى كه در روزهاى بعد به اجرا گذاشت، بروز نداد. 

گفت كه او قصد نابود كردن مرا دارد. از اطاق  ندان بود و هيچ نمىقيافه خ

آمدم، فرزندش مرا همراهى كرد. در ايوان به او گفتم به  كه بيرون مى

پدرت حقيقت را بگو. به او و مردم و دين خيانت است اگر حقيقت را به او 

داد خر 15نگوئى. به او بگو مردم ناراضى هستند و به اين جهت به اجتماع 

نيامدند. گفت بله نيامده بودند. حاال شما بيا و با اينها همكارى كن! گفتم 

فايده ندارد هر چه توانستم تالش كردم آنها براه آزادى و استقالل بيايند، 

توانند از استبداد و سلطه امريكا دل بكنند. از اين  اما مثل اينكه نمى

را در همين روزها  حرف او نيز به اين فكر نيفتادم كه صحنه واپسين

 كنند. شروع مى

ها طول  كرد. ساعت زد و شادى مى همدان، جوان و شاد، فرياد مى

كشيدند تا بخانه برادر تو رسيديم، اما خبر ساعت دو بعدازظهر راديو 

هاى انقالب اسالمى و ميزان  ها خشكاند: روزنامه ها را برلب تهران، خنده

 خرداد بود. 17شدند. يكشنبه بدستور دادستان انقالب تهران توقيف 

شد. تا اين زمان تمامى تالشم  بدينقرار بازمانده آزاديها نيز حذف مى

اين بود كه حداقل آزادى حفظ گردد تا جنگ با عراق بپايان برسد. شتاب 

كرديم. با وجود اينكه همه گونه كارشكنى در  بسيار در كار جنگ مى

با اجراى طرحهاى نظامى، ظرف كردند، برآوردمان اين بود كه  كارمان مى

توانيم داد كه تجاوز  سه ماه، توان رزمى ارتش عراق را بدانحد كاهش مى

پايان بپذيرد و خطرى متوجه تماميت ارضى كشور باقى نماند. پس از آن 

گردد. اميدوار بوديم كه با دفاع از آزاديها از  كاردفاع از آزاديها آسان مى

ويت، از اسالم توحيد، در برابر اسالم اسالم رشد، اسالم محبت و معن

واپس گرائى، اسالم كينه و ماديت، اسالم تضاد و توجيه گر زور دفاع 
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كنيم. اميدوار بوديم با پيروزى اين اسالم، بلكه در سرزمين ما  مى

 محرومان لبخند اميد بر لب بياورند.

د اما با اين حمله به اندك مانده آزاديها، ديگر اداره جنگ معنى خو

داد. هدف ما از جنگ، شكست ارتش عرب نبود، دفاع از  را از دست مى

آزادى و استقالل بود. ما آنرا مبارزه عمومى خلقهاى حوزه فرهنگى 

كرديم كه از اقيانوس كبير تا اقيانوس اطلس دامن  بزرگى تلقى مى

گسترده است. مبارزه با رژيمهاى استبدادى كه عامل سلطه قدرتهاى 

اين جنگ براى ما به دو دليل سخت رنج آور بود. ميدانى  خارجى هستند.

هاى اين جنگ، بيمار شدم. اين جنگ سخت  كه يكبار از شدت ناراحتى

نفرت آور بود به اين دليل كه جنگ بود و نفرت آورتر بود، به اين دليل كه 

با برادر عرب بود. همانقدر كه براى انقالب اسالمى كوشيده بودم، براى 

ه بزرگ فرهنگ اسالمى نيز كوشيده بودم. نظر مرا در باره ايجاد حوز

ضرورت احياى جامعه كشورهاى مسلمان، بلكه جامعه گسترده 

كشورهاى حوزه فرهنگ، هند و ايرانى و عرب و افريقايى كه مشتركات 

جويند، ميدانى. ميدانى كه بسيار  خود را در فرهنگ اسالمى مى

رژيم پهلوى طى بيشتر از نيم  ام تا با احساسات ضد عرب كه كوشيده

انگيخت مبارزه كنيم. وقتى انقالب روى نمود، بنظر ما اينطور  قرن بر مى

اند. انقالب مثل موج  رسيد كه موانع همكاريهاى گسترده برداشته شده مى

اى كه  تا همه جا خواهد دويد و جامعه نيرومندى پديد خواهد آمد. جامعه

از حق خويش دفاع كند. ايران همه موج تواند در برابر ابرقدرتها،  مى

گويم با عرب بود، براى اينكه ما و آنها در برابر  دوستى با عرب بود. مى

 قدرتهاى حاكم بر اين جهان، مبارزه و سرنوشت مشتركى داشتيم.

اما بازى را از جائى شروع كردند كه انتظارش را نداشتيم. رژيم آقاى 

الب ايران را شروع كرد. گروه هايى صدام حسين بسيار زود دشمنى با انق

شدند و  دادند و اسلحه هائى كه پخش مى كه عمليات خرابكارى انجام مى

تحميل  "نژادى"دست آخر جنگى كه به دولت برادر، بعنوان جنگى 

كردند. نام اين جنگ را قادسيه صدام گذاشتند، پندارى يك دستگاه 

ها را القاء كند و  بدترين كينه تبليغاتى از روى قرار و قاعده در كار است تا

ورزند.  جهان عرب را به محاصره ملتهائى درآورد كه به قوم عرب كينه مى

دانى كه يكى از كارهاى مهم ما اين بود كه اثرات اين جنگ و تبليغات  مى

رژيم صدام را پاك كنيم و نگذاريم در ملت ما كينه توزيها برانگيخته 

كوشيم و نسل امروز  ده بوديم و هنوز مىگردند. هدف خود را از ياد نبر

بايد همچنان بكوشد، تا حوزه گسترده فرهنگى ما، يكى گردد و در برابر 

ابرقدرتها به استقامت برخيزد و از موجوديت ما در استقالل دفاع كند. در 

 جاى خود از اثرات اين جنگ در بازسازى استبداد بحث خواهم كرد.

م رياست جمهورى و فرماندهى كل قوا در بدينقرار ماندن در مقا      

نمود. با وجود اين، انقالب ما اسلحه سومى نيز داشت و  نظرم بى معنى مى

خواستيم از فرو رفتن آقاى خمينى در  آن رهبرى بود. بهر قيمت مى

خواستيم مانع از آن گرديم كه  مرداب استبداد جلوگيرى كنيم. مى

وحانيان بكلى بريده گردند و هاى همكارى ميان روشنفكران و ر رشته

 اى بر بحرانهاى موجود اضافه گردند. بحرانهاى داخلى تازه

هرچند او در سخن خويش، جائى براى جبران نگذاشته بود. زبان 

ميليون نفر بگويد بله، من  35استبداد را پيدا كرده بود. گفته بود اگر 

مخالفت كند  گويم نه. مرا سخت تهديد كرده بود، هر كس را كه جرأت مى

به سختى تهديد كرده بود و... با وجود اين براى آنكه كنود نگرديم آخرين 

اى بالحنى قاطع به او نوشتم.  تالش را نيز بكار برديم. در همدان نامه

برادرش آقاى پسنديده از قم به تهران آمد و با او صحبت كرد. در 

جه گفتگوى دو كرمانشاه، آقاى رضا پسنديده فرزند آقاى پسنديده، نتي

برادر را بصورت پيام تهديدآميز آقاى خمينى با تلفن خواند. مضمون پيام 

ام شما را در مقام رياست جمهورى و  من همواره كوشيده"اين بود:

ام، حفظ كنم. اما خود  فرماندهى كل قوا كه خود من به شما تفويض كرده

ظ كنم، بشرط خواهم شما را حف شويد. حاال هم مى شما مانع اين كار مى

هاى  اينكه اطرافيان خود را دور كنيد. اين روزنامه شما را بباد داد. گروه

فاسد را طرد كنيد. شما بايد دولت را قبول كنيد، شورايعالى قضائى را 

   "قبول كنيد. مجلس و شوراى نگهبان را قبول كنيد.

خواهيد  شما نمى"دانى پاسخ من صريح و قاطع بود:  همانطوريكه مى

انون اساسى اجرا گردد. در مسائل اساسى كشور طرز عمل شما چنان ق

است كه كشور را با خطر نابودى مواجه كرده است. شما يك رئيس 

جمهورى ضعيف، يك دولت ناتوان، يك مجلس مطيع، يك دستگاه 

خواهيد. بخالف گفته شما اين  قضائى وسيله تهديد و نابودى مخالفان، مى

دهد و شما رهبرى  و ملت و شما را بباد مى حزب جمهورى است كه دين

ايد. بسيار  ملتى را به رياست حزب مشتى قدرت طلب فاسد فروخته

كوشم رهبرى اين انقالب صدمه نبيند اما شما  كوشيدم و هنوز نيز مى

خودكشى تدرجى كرديد. بيان انقالب را از بين برديد. با برقرارى سانسور 

اسى كشور غير ممكن ساختيد و كامل، حضور مردم را در صحنه سي

 خواهيد نيمه جان آن را نيز بستانيد. هنوز وقت باقى است، بايد: اينك مى

مجلسى جاى اين مجلس را بگيرد كه انتخاباتش براستى آزاد  -1

باشد و مردم در انتخاباتش شركت كرده باشند و مجلس خود را نه مطيع 

خواستهاى مردم بداند، و تحت الحمايه شما بلكه زبان مردم و ترجمان 

 مجلس قوى اينست.

دستگاه قضائى نيز بايد قوى باشد. يعنى مستقل باشد رئيس  -2

اند و سه تن  ديوان كشور و دادستان كل برخالف قانون اساسى نصب شده

اعضاى شورايعالى قضائى نيز برخالف همين قانون اساسى در آن عضويت 

 وفق قانون تشكيل گردد.اند. بايد شورايعالى قضائى بر پيدا كرده

كه بعد از اين وقايع و بخصوص  -نيمى از شوراى نگهبان را  -3

اى معلوم شد چه وزن و اعتبارى  چگونگى نظارتش بر انتخابات ميان دوره

اند و بنابراين آلت دست آقاى بهشتى  دو مقام غير قانونى برگزيده -دارد 

 نون از نو تشكيل شود. و گروه او هستند و اين شورى نيز بايد موافق قا

دولت آقاى رجائى، هم فاقد صالحيت است. هم از جانب شما  -4

تحميل شده است و هم مورد تائيد مجلس غيرقانونى است. هم در 

شده است  "شيطان بزرگ"گروگانگيرى به كشور خيانت كرده و تسليم 

 و بايد برود.

براى رياست جمهورى و فرماندهى كل قوا، مقام هائى بودند  -5

اند.  دفاع از منزلت مردمى كه قرنها و قرنها از هرگونه منزلتى محروم بوده

رفت با قبول  قانون هيچگاه در اين كشور به اجرا درنيامده است. گمان مى

رياست جمهورى بتوانم در برابر خطرهاى بى شمار، مردم را با اجراى 

اع كنند. قانون در صحنه نگاهدارم و مردم خود از استقالل خويش دف

خود با كار و تالش بر بحرانهاى اقتصادى و غير آن غلبه كنند. آزاد باشند. 

مطمئن باشند. اميد داشته باشند و خودجوش به تالشى بزرگ بر خالف 

ها را توقيف كرده است و ديگر از آزادى اثرى  قانون مطبوعات، روزنامه

روگانگيرى، نمانده است. اينك كه بدنبال تسليم خفت بار در مساله گ

برند. با انگليس و  اى باب طبع سلطه گران امريكائى به مجلس مى بودجه

كنند كه جز مسابقه براى جلب نظر مساعد  امريكا قراردادهائى امضاء مى

توان داد، رياست جمهورى و  شيطان بزرگ و كوچك عنوانى بدان نمى

ام اين مقام را  آيد؟ از ابتدا گفته فرماندهى كل قوا ديگر به چه كار من مى

پذيرم و هنوز نيز بايد  براى حداكثر تالش بخاطر نجات كشور و انقالب مى

  "ها دلبستگى نيست. تكرار كنم كه مرا بدان

اين متن را براى آقاى رضا پسنديده خواندند. او گفت متن بسيار 
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تند است. عين همين حرفها را بزنم؟ گفتم بزنيد. با گفتگو او نيز بر اين 

د كه بايد بهمين صراحت و قاطعيت حرفها را زد چرا كه ديگر باور ش

 چيزى باقى نمانده است تا از آن دفاع كنيم.

فرداى آن شب، در اواسط روز تلفن كرد. گفت آقا بسيار عصبانى 

 خوانم. شد، از حرف شما سخت بخشم آمد. گفت: من ديگر نامه او را نمى

حله عزل بكارگردانى شديم. در كودتاى خزنده، مر بايد آماده مى

اى بود  آمد. آخرين صحنه آقاى خمينى در ساعات آينده بروى صحنه مى

كوشيد مرا رئيس جمهورى متناسب با استبداد فقيه بگرداند و  كه او مى

 كوشيديم او را خمينى پاريس بگردانيم. نگهدارد و ما مى

ش گيرند. رو گرفتند و مايه مى ترديدها، از اين ميل شديد مايه مى

 اولى كه برگزيدم، روش سياوش بود. چه خوب شد كه آنرا تغيير دادم.

ها رفتيم. در  ها، به بازديد جبهه روز بعد از رد و بدل شدن اين پيغام

ايم اگر  مراجعت استاندار ايالم گفت براى شهداى جنگ مراسمى برپاكرده

شهدا كنيد، در آن شركت كنيد. پذيرفتم و رفتيم. تازه بمزار  موافقت مى

شدند كه مينى بوسى  هاى آنها بگرد ما حلقه مى رسيده بوديم و خانواده

تن را پياده كرد هر يك شعارى بگردن  21اى حدود  توقف كرد و عده

از شلوارهاى  "مرگ بر مخالف واليت فقيه"آويخته بودند با اين مضمون: 

 بعضى پيدا بود كه عضو سپاه پاسداران هستند.

گفت چماقداران حزب  شناخت و مى مى بقيه را هم استاندار

روند. مردم ايالم به تصور  جمهورى هستند. اين عده از آنجا به ايالم مى

آيند. با اين عده  كنم، به استقبال بيرون مى اينكه از شهرشان ديدن مى

زنند. وقتى اين خبر در كرمانشاه به  شوند و آنها را به سختى مى روبرو مى

اى از سوى آقاى خمينى  ن گفت، بايد منتظر ضربهما رسيد، يكى از افسرا

 باشيد. او ديگر محال است تحمل كند.

دو روز پيش آنطور به شما حمله سخت كرده است و امروز در ايالم 

رويد، به استقبال  انبوه مردم بدون اينكه مطمئن باشند شما به آنجا مى

د! براى آقاى زنن آيند و طرفداران آقاى خمينى را نيز كتك مى بيرون مى

 خمينى چه باقى ماند؟ بد كردند او را در مقابل ملت قرار دادند...

راديو  1361خرداد  21چند ساعت بعد، بعد از ساعت يازده شب 

آقاى ابوالحسن بنى "تهران اين جمله را با امضاى آقاى خمينى خواند: 

 "صدر از فرماندهى كل نيروهاى مسلح بركنار شد.

نم، شكل گرفتند. روزهاى سخت را بياد هاى جنگ در ذه صحنه

ها، قبول  آوردم. همه و خود او بيشتر از همه ترسيده بودند. در آن سختى

مسئوليت كردم. به عشق ميهن و براى نجات ملت و انقالبش تالشى 

طاقت شكن بكار بردم. كابوس شكست چنان مهيب بود كه كسى قدم 

و غمخوار شده بودند، گذاشت. دشمنان گروه ما، همه دوست  پيش نمى

ها صلوات. ما با تمام قوا پشت سر شما  آمدند كه برگذشته پى در پى مى

 ايم... ايستاده

در آن روزهاى سخت، امام جمعه مركز حكومت آقاى خمينى 

نوشت كه ديگر اميدى به نجات اهواز نيست. استاندارش  گفت و مى مى

از دست رفتن اهواز، رود و با  فرستاد كه اهواز از دست مى تلگراف مى

رود و بااز دست رفتن خوزستان نيمى از مردم از  خوزستان از دست مى

به مردم  "واقعيت"ميرند. تكليف شرعى را در گفتن اين  گرسنگى مى

 دانست! مى

آمدند. اميد به متوقف كردن دشمن نيز  روزهاى تاريكى از پى مى

رگذشته صلوات هاى مسلمان نماكه روزهاى اول ب نبود. از نو شيطان

كردند تا  زدند، اينك زمينه چينى مى فرستاده بودند و دم از حمايت مى

وزنه بزرگ شكست را با تمام قوت بر فرق رئيس جمهورى بكوبند. اين 

 باز شناساند. "سره را از ناسره"جنگ چه آزمايشگاهى بود. چه خوب 
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نروزها كه پيشارويم، برادرانم گذشتند، آ چه روزهاى تلخى برما مى

شدند.  سوختند و ذغال مى غلطيدند. بدنها كه مى بر خاك و خون مى

هاى مالتاريا در جنگ شد. هر آخوند  خرمشهرى كه قربانى دخالت

بازيگرى جمعى را برداشته و به آنجا برده بود تا قهرمان جنگ بشود. 

زده دسته را به آنجا فرماندهى را غير ممكن ساختند تا فاجعه رخ داد. يا

ها را قربانى  برده بودند. شهر و ارتشيان و سپاهيان و افراد اين گروه

گردند. هوا را كه پس ديدند رها  كردند. بگمان اينكه قهرمانان جنگ مى

 كردند و رفتند...

ها را در ذهن خويش نيمه تمام گذاردم و سرتيپ  ديدن اين منظره

ر كردم. درباره اين كار آقاى خمينى با فالحى و سرتيپ ظهيرنژاد را احضا

آنها صحبت كردم. به آنها گفتم رياست جمهورى و فرماندهى كل قوا را 

براى هدفى پذيرفتم. هدف استقالل ميهن و آزادى مردم بود. هدف ايجاد 

اى بود. بهررو نه من و نه شما و نه افسران و درجه داران و  الگوى تازه

قربانى كنيم. شما بايد مشغول كار خود  سربازان، حق نداريم هدف را

باشيد، بكوشيد طرحهاى نظامى را به اجرا بگذاريد و وطن خويش را حفظ 

كنيد. شما بايد مرا بخاطر ميهن بخواهيد و ميهن را بخاطر رئيس 

 دانند كه مساله اول حفظ اثر است... جمهورى نخواهيد. اهل هنر مى

كرمانشاه آمده و راهى  خرداد به فرودگاه 21ساعت شش صبح روز 

 تهران شديم.

  

 شود؟ چه كسى تسليم مى ـ 5
  

ها شروع شدند. از وقتى از پاريس به تهران  در تهران، مراجعه

بازگشتيم، پندارى زبان معنويت زبان بيگانه بود و آقاى خمينى آنرا 

فراموش كرده است. زبانش زبان تطميع و تهديد شده است. بارها از خود 

، چندين و چند قرن در انديشه استبداد دينى گذراندن، ام پرسيده

آورد؟ يك  هاى آماده، اين از خودبيگانگى را بوجود نمى بتدريج در ذهن

ساله كه بايد معنويت خالصى باشد، چطور ممكن است حتى  81روحانى 

يكبار، به ايمان، به محبت و اخوت اسالمى رجوع ندهد و همواره از امكان 

دادن مقام حرف بزند. به زندان و اعدام تهديد كند؟ حفظ يا از دست 

بخواهد كه تسليم او شوم آنهم با تهديد و تطميع؟ از بى اطالعى از فن 

سياست است يا از از خود بيگانگى؟ اما اگر زور به عنوان تنها حقيقت 

موجود دست كم در جهان مادى ذهن او را پر نكرده بود، چرا جز زبان 

برد؟ مدتها بود كه ورد زبانش اين شده بود: اگر  ر نمىتهديد و تطميع بكا

خواهيد فرمانده كل قوا  خواهيد رئيس جمهورى بمانيد بايد... اگر مى مى

خواهم شما مقام خود را حفظ كنيد اما........چرا فراموش  بمانيد... من مى

كرده بود كه انقالب زيباترين اثر يك نسل است. هنرمند آنست كه همه 

د تا اين اثر كمال پذيرد و جاودان بگردد، چقدر حقارت چيز بده

خواهد كسى اين اثر را قربانى عناوين بى اعتبارى چون رياست  مى

 جمهورى و رهبرى و... بگرداند؟

 ها، سه مراجعه در خور تذكرند: بهر رو، از ميان مراجعه

آقاى اشراقى داماد آقاى خمينى پيام ايشان را اينطور رساند:  -الف 

ايد. با مجاهدين خلق قرار  ا فرمودند شما با علماء و مراجع تماس گرفتهآق

ايد و در فرودگاه نظامى تهران سخنرانى كرده و نظاميان را  و مدار گذاشته

خواهيد كشور را بعصيان بكشانيد. دست از اينكارها  ايد. مى تحريك كرده

 برداريد وگرنه تا آخر خواهم رفت!
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 يد آگاهى:از پاسخ من به اين تهد 

مراجعه به علماء و مراجع تقليد بقصد بعصيان كشيدن مردم  -1

ام و نيازى هم به اين كار نيست. مردم خود جانشان از  كشور نكرده

حكومت شما بلب رسيده است. من كه نباشم بهتر شما را خواهند 

 شناخت.

در اينجا اين توضيح را بدهم كه معلوم شد مقصودش رفتن آقاى 

به مشهد و صحبت با آقاى شيرازى بوده است به اين قصد  امير حسينى

كه مراجع پا درميانى كنند و آقاى خمينى را از خر شيطان پائين بياورند. 

دانى با اينطور كارها حتى در حد ميانجيگرى همواره مخالف بودم. اما  مى

شناسد.  حساسيت آقاى خمينى نسبت به تماس با مراجع حد نمى

گفت، شما كار روحانيان را به من بگذاريد. من  من مى فرزندش همواره به

 كنم. خود شما تماس نگيريد... براى شما درست مى

اما با مجاهدين خلق تا اين زمان هيچگونه قرار و مدارى  -2

 ام. نگذاشته

دانست چنين است. بهانه  باز توضيح بدهم كه يقين دارم او نيز مى

 كرد. جوئى مى

راد پايگاه هوائى كه با شتاب از هر سو به در فرودگاه براى اف -3

دادند، صحبت كردم.  دويدند و گرمترين احساسات را نشان مى سويم مى

اما كسى را به عصيان دعوت نكردم. گفتم در برابر اين كودتاى رسوا 

 مقاومت خواهم كرد.

در هر سه مورد به او گزارش نادرست داده بودند. اما او چرا گوشش 

اينگونه گزارشها بدهكار بود؟ چون در جهت ميل او بودند.  تا بدين حد به

هاى بزرگ او است. هربار به اين ضعف برسم از نو يادآور  اين يكى از ضعف

 شوم. اين ضعف نزد رهبر كشنده است. مى

 بارى پس از اينكه در هر سه مورد حقيقت را گفتم، اينطور افزودم:

نه گرگ صفت. تا وقتى  كنم. نه بى صفتم و من به عهد خود وفا مى

كنم چون اينطور به  بطور عادى رئيس جمهورى هستم با او مقابله نمى

سنجند، مرد را به  مردم حق را به مرد نمى"ام. اميدوارم  مردم قول داده

 كنند. و ميان حق و باطل به عدالت داورى مى "سنجند حق مى

حفظ آقاى الهوتى آمد هشدار بدهد كه خود را از خطر مرگ  -ب 

گفت آقاى هاشمى رفسنجانى را ديده است و او گفته است: كار  كنم. مى

شود و بعد از عزل اگر  بنى صدر تمام است. از رياست جمهورى عزل مى

اش  شود. به چه جرمى؟ پرونده آرام ننشست، دستگير و محاكمه مى

 سنگين است!!

ز آيد؟ تازه شش ماه بود ازدواج كرده بوديم. مرا بعد ا يادت مى

كردند. معاون وقت  زندانى كردند و آزاد نمى 1341حوادث اول بهمن سال 

 ساواك گفته بود: پرونده او سنگين است!!

انگيز نيست كه سخن معاون ساواك رژيم شاه را از  بنظر تو شگفت

آنهم درباره كسى كه  "رئيس مجلس شوراى اسالمى"زبان يك روحانى 

 شنويم؟ اينك رئيس جمهورى است، مى

فرزند آقاى شيرازى از قول آقاى احمد خمينى اينطور خبر  -ج 

آورد كه: بنى صدر پدر مرا نشناخته است. او كار آقاى بنى صدر را تمام 

كند. كار بنى صدر تمام  كند واز جهت شرعى، وجهش را درست مى مى

كند. مگر اينكه با اينها دست بيعت بدهد. اينها  است. مجلس او را عزل مى

 اى و رفسنجانى و... اريا: آقايان بهشتى و خامنهسران مالت

آقاى اشراقى پس از رساندن پيام بسيار اصرار كرده بود كه به 

مالقات امام بروم. صلح كنيم. آقاى مهندس بازرگان و ديگران نيز اصرار 

 كردند با آقاى خمينى ديدار كنم. اما من ميان دو كار حيران بودم: مى

بازسازى استبداد زير سلطه كه شتاب گرفته با وجود مرگ آزاديها و 

بود، ماندن در مقام رياست جمهورى، معناى خود را از دست داده بود. با 

دانستم اگر كنار بزنند اوضاع بيش از پيش به وخامت  وجود اين مى

گرايد. آقاى خمينى گفته بود: بعد از بركنارى بنى صدر يكى دو روز  مى

گيرد آقاى هاشمى  چيز آرام مىشود و بعد همه  سروصدائى مى

رفسنجانى نيز در كرمان گفته بود: عزل رئيس جمهور به اندازه يك 

كدخدا عوض كردن درد سر توليد نكرد! هر دو از ياد برده بودند و اشتباه 

كرد و با وجود  كرده بودند:از ياد برده بودند كه كدخدا را ارباب عوض مى

ده را به مصلحت انديشى اين مردم ده و دست كم ريش سفيدهاى 

كردند. فراموش  خواند. و اينان به اندازه ارباب رعايت نظر مردم را نمى مى

كرده بودند كه گويا در ايران انقالب شده است و ملت ما يكى به اين دليل 

انقالب كرده بود كه رژيم شاه مردم را نادان و نسبت به سرنوشت خويش 

باه كرده بودند چرا كه مردم ايران شمرد. و اشت بدون حق اظهار نظر مى

دانند كه  درباره توهين و تحقير، فراموش كار نيستند و در اين باره مى

رود، خطرهاى بزرگ به كشورشان  عالوه بر توهينى كه در حق آنها روا مى

 آوردند. روى مى

بينى. مسابقه ميان اعدام و انفجار  وضع بصورتى درآمده است كه مى

رفت. انقالب ما سه اسلحه  اى خمينى از دست مىدر گرفته است. آق

گرفت و به  داشت: رهبرى كه خود را در رأس قدرت حكومتى قرار نمى

عنوان رهبر روحانى حافظ آزاديهاى مردم و ايجاد كننده محيط تفاهم و 

اى نو، با طرحى نو،  برانگيزنده نسل امروز به تالش براى ايجاد جامعه

كرد وموانع رشد را  ها را باز مى ب كه بن بستگشت. بيان عمومى انقال مى

هاى آزاد در همه  داشت. حذف سانسورها و بحث از سر راه جامعه بر مى

ها را با اكثريتى  شدند جامعه در مسائل اساسى، انتخاب ها، سبب مى زمينه

نزديك به اتفاق بكند، و با خودجوشى جامعه ضد ارزشهاى طبقاتى از 

يكى شدن، هم بوم و همرنگ شدن، شادى و  رفت، جامعه در ميان مى

جست و خودجوش حركتى شتاب گير بسوى مرزهاى تازه رشد  اميد مى

رفت و  گرفت. اين هر سه اسلحه، به دست آقاى خمينى، از دست مى مى

اى در راه بودند. چه بايد  كشور دستخوش بالها بود و بالهاى تازه

 كردم؟ مى

، ايران از بين برود بهتر از آنست كه گفتم آيا بايد مثل مالتاريا مى -

 قدرت پرستان به حكومت برسند؟

گفتم رهبر شما آقاى خمينى است و  آيا بايد به مردم مى -

 گفتم گردنم آماده تيغ شما است؟ مسئوليت امور با او است. و به او مى

گفتم شما آقايان براى گرفتن  رفتم. بايد مى يا بايد به راه سومى مى -

اند، تا نگذارم كسى  ايد. مردم مرا انتخاب كرده بسيار شتاب زدهجاى شاه 

ايستم  هوس شاه شدن بكند. حتى اگر اين شخص آقاى خمينى باشد. مى

 كنم. و استقامت مى

اين راه را انتخاب كردم. اما اين تصميم هنوز قطعى نشده است. 

توان شاهد مرگ  سال تالش چشم پوشيدن. چطور مى 21آسان نيست از 

نقالبى چنان زيبا شد؟ اگر بيان همان انقالب بشود، اگر آقاى خمينى، ا

هاى پيش از انقالب بشود، اگر مردم اميد و شادى و  همان خمينى ماه

شود. اميد به ايجاد عصر  خودجوشى را از دست ندهند، انقالب زيباتر مى

شود. چند ميليارد انسان بخود باور پيدا  سوم در تاريخ بشر زياد مى

ارزد بكوشش ادامه دهيم بلكه آقاى خمينى از راهى كه  كنند. پس مى مى

 دهد باز گردد. انقالب و كشور و اميد همه محرومان بباد مى

اند كه وقتى پدرم را  در من همان حالت و احساساتى برانگيخته شده

در حالى كه ديگر اميدى به بهبودى او نبود به پاريس آوردند. يادت 

گذراندم بلكه  اشتم چگونه شب و روز در بالين او مىآيد چه حالى د مى

شد،  گفتم اگر به موقع معالجه مى دارى كه همواره مى زنده بماند. بياد مى
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گويم بلكه هنوز دير نشده باشد و او در غول  ماند؟ حاال هم مى زنده مى

 استبداد مسخ نشود.

ار آقاى محمدى گيالنى دژخيم استبداد جديد، گفته است: من سه ب

محكوم به اعدام هستم مگر اينكه پيش از پايان ماه رمضان، به نزد آقاى 

خمينى بروم و توبه كنم! هر روز گروه گروه كودك و نوجوان و جوان را 

هاى مرگبارى بر هستى اسالم و  ها ضربه كنند. اين اعدام اعدام مى

كنند. اعتبار اين ملت به عنوان يك ملت با  استقالل كشور وارد مى

برند. انقالب ما، انقالبى كه چند نسل  ها را از ميان مى ترين تمدن هنك

اند، تا به دنيا آمده است، در خطر است. اينها همه، روز و شب  قربانى شده

در نظرم مجسم هستند. بارها نامه زير را در ذهنم خطاب به آقاى خمينى 

 ام: ام و از سر انشاء كرده انشاء كرده

 بعد از عنوان

محمد گيالنى گفته است تا پايان ماه رمضان وقت دارم نزد آقاى "

ام از هر گناهى كه  ام. نه تنها آماده شما بيايم و توبه كنم. براى توبه آماده

ام نه حرفى بزنم و نه مطلبى را  بگوئيد توبه كنم و عهد كنم تا زنده شما

كه  ام تيرباران نيز بشوم به يك شرط. به اين شرط بنويسم، بلكه آماده

شما همان خمينى پاريس بشويد و همان بيان عمومى انقالب را به اجرا 

درآوريد. آزاديهاى مردم را به آنها بازگردانيد و بگذاريد يك دولت اليق و 

هاى داخلى و خارجى آسوده سازد، امنيت را  از شر جنگ دلسوز كشور را

وم را تا به كشور بازگرداند و اقتصاد از هم پاشيده اين مردم سخت محر

هنوز ممكن است، بلكه نجات بخشد. حيف است شما بميريد. آنهم با 

ام به جاى  ها و... آماده مرگى خفت بار در لجه عفن جنايتها و بى كفايتى

اى است كه در  شما بميرم. زنده شدن شما، باز رسيدن به معنويت گمشده

دم ما، پاريس در وجود شما تجلى كرد. اين معنويت براى دين، براى مر

براى ميهن ما، براى همه محرومان جهان كه در انقالب بزرگ ما بمثابه 

نگرند، ارزش برآورد نكردنى دارد. حيف است مردم  درسى گرفتنى مى

دنيا ناظر مسخ شدن رهبر انقالب و مظهر معنويت در غول خونخوار 

 "گردد... تر مى تر و وحشى استبداد بگردند. غولى كه هر روز درنده

پرسم. از خودم و از آنها كه با من در اين  و باز به تكرار مى هنوز

دانم.  توان او را از مرداب بيرون كشيد؟ نمى پرسم: آيا مى اند، مى خانه

 ام! ايم و حيران برجا مانده پاسخ روشنى نيافته

  

 

 عمل جراحى بسيار دردناكـ 6
  

ى شدن دانى كه چون بنا بر مقاومت نداشتم، فكرى هم براى مخف مى

و مبارزه زير زمينى نكرده بودم. وقتى قرار شد سياوش نشوم، تازه پى 

برديم جائى براى مخفى شدن داريم. با اولين گروه كه آمدند رفتم. آقاى 

ت. ه. عاطفه عظيمش و رگ دوستيش جنبده بود. به سراغم آمد. او اينك 

زش در زندان است. در اين لحظات خطير بقول خودش بخاطر خفظ يك ار

گويد كه به مردى  گفت تاريخ به نسل ما چه مى بزرگ، به سراغم آمد. مى

رأى داديم و پى در پى او را به مقاومت خوانديم و فريادها سرداديم كه 

كنيم و او مردانه ايستاد و بخاطر آزاديهاى ما ايستاد، بخاطر  حمايتت مى

بكشند، كسى از  استقالل ما ايستاد و روزى خواستند او را ببرند و بى گناه

ما به او پناه نداد، مبادا ايران كوفه شود. اگر اين مدعيان بوئى از اسالميت 

دادند. او از راه سياست نيامد از راه  برده بودند به او نشان فتوت مى

انسانيت آمد. وقتى با او رفتم و تا روزى كه با من بود، بقول استبداديان 

 ناهى نيست.هنوز رئيس جمهور بودم. بر او هيچ گ

خرداد بود كه رفتيم. از قرارى كه بعد شنيدم يكى از  25روز 

محافظان عامل دادستان انقالب بوده است و با بى سيم با او رابطه 

كرده است. وقتى از خانه خارج  داشته و موقعيت مرا گزارش مى مى

شديم، شگفتى آن بود كه مراقبانى كه در آغاز و انتهاى كوچه گمارده  مى

ند از قرار به تعقيب كسانى كه به ديدارم آمده و مراجعت كرده بودند، بود

رفته بودند و نبودند و رفتن مرا نديدند. محافظان رد اطاق بودند و متوجه 

 رفتنم نشدند. رفتيم.

در راه به فكر حرفهاى آنروز آقاى خمينى بودم. چقدر اين حرفها او 

پرسيدم  دركرد؟! از خود مىرا بى مقدار كردند! چه آسان حكم ارتداد صا

آرى  او تا بدينحد در قدرت پرستى از دين جدائى گزيده است؟ بياد مى

چگونه داورى كرد و حكم صادر كرد؟ در يك اعالميه جبهه ملى از قوانين 

اند تا  اى ديگر مردم دعوت شده غير انسانى سخن رفته است و در اعالميه

اص نظر جبهه ملى را بشنوند. درباره مطالب مختلف و از جمله اليحه قص

گفت مقصود از آن كلمه غير انسانى، قصاص اسالمى است و بنابراين 

. و بدان كه بنا به فتواى خودش، انكار تا "جبهه ملى از امروز مرتد است"

شود. برخالف  وقتى به انكار نبوت پيامبر نيانجامد، سبب ارتداد نمى

لى، همه و نه نويسندگان فتوايش از روزى ك خودش معين كرد، جبهه م

 ها تنها، مرتد شدند!! اعالميه

توان  كند، آسان مى وقتى او به اين آسانى حكم ارتداد صادر مى

ساله را  16تا  12فهميد آقاى گيالنى چرا چنان برق آسا دختران و پسران 

 سپرد. كند و به جوخه اعدام مى مى "باغى باغين"

هاى اين مسخ شدن  ه علتوقتى به بيان استبداد دينى رسيدى، ب

 برى. بهتر پى مى

كند، از بار پيش با غيظ بيشتر حرف  هربار كه به من خطاب مى

گفت: بيايد توبه كند. مردم را فريب  بيشترى مى ظزند اين بار با غي مى

داده است. توبه كند. برود در راديو، در تلويزيون توبه كند. من )پس از 

 پذيريم. كمى مكث( و مردم مى

پذيرد. مكث كرد بعد گفت مردم. همه  اينطور، توبه را او مى كه

متوجه اين مكث شديد. همه گفتيد يادش آمد كه بارها بكنايه گفته است: 

 گفت!! رانمى "مردم"آمد،  اينقدر نگوئيد من. اگر يادش نمى

برد كه  انگارد. از ياد مى كه اينطور، او حاال خود را خداى مجسم مى

تواند بپذيرد. او اينك  كنند و هم او است كه مى خدا مى توبه را به درگاه

 يابد: خود را در خور اين شعر مى
  

 آورد ا ـم  انبـج  هـگن  ذرـع       بنده همان به كه ز تقصير خويش

 ا آوردـبج  هـك  دـنتوان س ـك        رىـرهب ن ـاي زاوارى ـس  هـورن
  

تيم و مرادش پنداش كه اينطور! مردى كه اهل عرفانش مى

گويد: بيايد توبه  شمرديم، در غرور علو جوئى با لحنى تحقيرآميز مى مى

 كند، رئيس جمهور بماند!

كردم كه بدرون  به ياد تو و كسانم افتادم. داشتم پاسخ او را تهيه مى

 صداگفتيد، تسليم نشويد به او جوابى بدهيد كه اليق آنست. آمديد و يك

 و خالصه پاسخ من اين بود:

ام... شايد كسانى هستند كه  من در هيچ اتحادى وارد نشده -1

شود به نابودى  خواهند كار كشور را به همين ترتيب كه مالحظه مى مى

رسانند تا شماو كشور را از فرزند  بكشانند و خبرهاى دروغ را به شما مى

 متعهد و اليق خود محروم سازند.

را شود يا به تبعيض؟ اگر آيا قانون بايد درباره همه به تساوى اج -2

راه پيمائى و تظاهرات نبايد انجام بگيرند، پس اين چند روزه، چرا گروه 

معين چماقداران آزادند در خيابانها تظاهر كنند و ناسزا بگويند و به جان 

 مردم بيفتند و بزنند و بگيرند و ببرند؟...
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ينجانب ايد ا آياشوراى عالى قضائى و بقيه نهادها را كه فرموده -3

قبول ندارم، بايد طبق قانون اساسى تشكيل شوند يا خير؟ بايد طبق 

قانون عمل كنند يا خير؟ آيا شوراى عالى قضائى حق وضع قانون دارد يا 

نه؟... من ك مجرى قانون اساسى هستم، حق دارم بگويم وضع قانون 

نكنند يا خير؟ اگر دادستان انقالب كه هيچيك از شرائط قاضى در او 

ها را توقيف  ع نيست، برخالف قانون اساسى و قانون مطبوعات روزنامهجم

كند يا خير؟ و اگر مردم را به  كرد، بايد بگويم چرا خالف قانون عمل مى

ام  استقامت در برابر قانون شكنى آشكار خواندم، دعوت به شورش كرده

 يا دعوت به قانون؟

وقت خونسردى ... رفتار شما در حق من عادالنه نيست... هر  -4

اجازه نفرموديد، بامسئوالن  "بازآمد، اجازه بدهيد بحث آزادى كه قبال

 قواى سه گانه انجام بگيرد. اينجانب به رأى مردم همواره پايبندم.

كنم، كليد آرامش كشور در  باز هم به حكم وظيفه دينى عرض مى

 انون و تمام قانون اجرا گردد...دست شما است. اطمينان بدهيد ق

 

 دنبال اين پاسخ، نكات زير را نيز تلگرام كردم:ب

كند كه بر وفق آن  نفرى بر خالف قرارى عمل مى 3هيات  -1

 تشكيل شده بود. بنا بود متاركه بشود و اين هيات بر متاركه نظارت كند.

توانيد امور اقتصادى را اصالح كنيد،  گوئيد اگر مى اينكه مى -2

ك دولت مومن و معتقد و دانا بكار و مجرى كنم كه با ي بيائيد جلو، ادعا مى

 كنم. آيم. پيش خدا و خلق خدا تعهد مى قانون از عهده اين كار بر مى

... خوب است كه فرموديد دولت را مجلس معين كرده است. اين  -3

خالف قانون اساسى است. در قانون اساسى دو تصويب الزم است. 

ون اساسى اين بحران را تصويب رئيس جمهورى و مجلس. عدم رعايت قان

 بوجود آورده است.

هاى سياسى انجام بگيرد  براى اين نگذاشتيد بحث آزاد با گروه -4

ها را به مساله اصلى بدل بسازند و كشت و كشتار  خواستند گروه كه مى

راه بياندازند... اگر به مسايل واقعى مردم كه سختى وضع اقتصادى و 

ها... بطور صحيح بپردازيم،  ها و جنگفقدان امنيت و انواع بحران سازي

 هاى سياسى مساله كاذبى بوده است. مالحظه خواهد شد كه مساله گروه

ام كه همه موارد  بينى پاسخ را چنان تنظيم كرده بطورى كه مى

اختالف كه از ابتدا بامالتاريا و خود آقاى خمينى وجود داشت، به اطالع 

علن حقيت را درباره قانون شكنى مردم برسد. اين اولين بار بود كه در 

گفتم كه او تقوى ندارد بازيچه غيظهاى  گفتم. مى آقاى خمينى به مردم مى

شود، قانونى را كه خود به رأى عمومى رسانده است، اجرا  خويش مى

كند، عدالت ندارد و... هنوز زود بود يا بسيار دير بود؟ وقتى به بررسى  نمى

 گويم. مى اشتباه هايمان رسيدم، نظرم را

رفتند.  از شما جدا شدم و رفتم. تن به راهى و ذهن به راهى ديگر مى

گذشتند. در ذهنم سه مشكل، شكل  لحظات دردآلودى كه سخت دير مى

 گرفتند: مى

موضوع آقاى خمينى، به سخن ديگر مساله گنديدن انقالب از  -1

 سر.

مساله استقالل و موجوديت كشور و خطرها كه به اين ملت  -2

 آورند. محبوب و پرعاطفه روى آورده و مى

موقعيتم به عنوان رئيس جمهورى و كسى كه بيست و چند سال  -3

 در انديشيدن و مبارزه گذرانده است.

 

 چه بايد كرد؟

ها آنقدر، فراوان و سرشار از ابهام و تاريكى بودند، آنقدر پر  راه حل

ترين راه حل  آسان شدم. پيچ و خم بودند، كه در آنها گيج و سرگردان مى

ديدم كه مخفى نشوم. دژخيمانشان بيايند و مرا ببرند و هر  را اين مى

خواهند بر سرم بياورند. قبول مسئوليت مقاومت از هر زمان  بالئى مى

تر از زمان حمله عراق يا محاصره  تر بود. بسيار مشكل ديگر مشكل

 اقتصادى يا... بود.

نوع تصميمى كه بايد  گيرى و اضطرابى كه از ضرورت تصميم

كرد و درد جانكاهى پديد  گرفت، روان را پاره پاره مى گرفتم، مايه مى مى

 آورد كه براستى ستوه آور بود. مى

پرسيدم و اين پرسشها را با كسانى كه با من همراه  از خودم مى

 گذاشتم: بودند در ميان مى

به ضعف سياسى آقاى خمينى، در شرايط كنونى كشور، مردم را  -

 اندازد؟ كند و بجان يكديگر نمى هاى متخاصم تجزيه نمى كروه

ضعف نظامى، اقتصادى و سياسى قدرتهاى خارجى را به فكر  -

 اندازد؟ استفاده از فرصت نمى

هاى باال به صالح كشور  تضعيف آقاى خمينى با توجه به ضعف -

ر است يا خير؟ آيا بايد همه بحكم وى گردن بگذاريم و بگذاريم هركا

خواهد بكند تا كشور با خطرهاى بزرگ روبرو نگردد و موجوديتش از  مى

يك كالم بايد خود را قربانى تحكيم رژيم او هر چند  در بين نرود.

ايستاديم و از آرمانهاى انقالب دفاع  كرديم يا بايد مى استبدادى مى

 كرديم؟ مى

به  همه انقالبها به ضد انقالب بدل شدند بلحاظ پاسخ نادرستى كه

اين پرسش دادند. خواستند اصل را نجات بدهند. از بسيارى دست 

ها اصل  آوردها بطور موقت چشم پوشيدند، اما با همين چشم پوشى

انقالب را نيز قربانى كردند. ما نيز گرچه به شرحى كه خواهى خواند 

ها شده بوديم، اما جنگ با  درباره آقاى خمينى و رفتار با او دچار اشتباه

ايم  هاى استبدادهاى سياسى و مذهبى، را درست به انجام برده لوژىايدئو

هاى استبداد را در اين جنگ  و اينكار ما بغايت بزرگ است. اسطوره

شكستيم. به راه بت شكنان تاريخ رفتيم و بشريت امروز و فردا، اين 

 جنگ بزرگ را قدر خواهد شناخت.

به مالتاريا،  گذشته از اين، ضعف آقاى خمينى، بخاطر چسبيدنش

شدن و  "شيطان بزرگ"روى گرداندنش از بيان انقالب و بازيچه 

 بحرانهاى پياپى به كشور تحميل كردن است.

شود، كدام  تو خود ببين وقتى قانون درباره رئيس جمهورى اجرا نمى

مسئولى كه براستى بخواهد در اداره امور پايبند قانون و مسئوليتهاى 

كند؟ كدام مرد يا زنى در اين كشور  ت مىخويش بماند، احساس امني

تواند به حاكمان زورگويى اعتماد كند كه به نام دين به قدرت رسيدند  مى

هاى وحشيانه  و زودتر از همه از دين جدائى جستند و به خونريزى

 پرداختند؟ و...

نه، مسلم است كه آقاى خمينى بيش از هر كس درتضعيف خود 

هاى او است. بايد ماند و گفت  شديد ضعفنقش دارد. تسليم او شدن، ت

مانيم. اين  همان بيان عمومى انقالب است و ما بدان وفادار مى "خط امام"

بيان، همان خواستهاى مردم ما هستند و مردم از خواستهايشان دست بر 

ايستند. با اين كار ممكن است انقالب را از كام  نخواهند داشت. مى

 استبداد بيرون بكشيم.

گيرى بسيار بسيار مشكل بود. عالوه بر داليل  ود اين، تصميمبا وج

شدند كه از آقاى خمينى نبرم.  سياسى، داليل عاطفى بسيارى سبب مى

كردم بلكه او همان خمينى پاريس بشود. مردم نشاط و اميد  خدا خدا مى

ها به پايان برسند. ايران  را بازبيابند. انقالب به راه خود ادامه بدهد. جنگ

اى، هويت  اسر شادى و اميد بگردد. مردم ما با اجراى طرح رشد تازهسر
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بجويند و اين هويت نو، براى همه انسانها، الگوئى از تالش يك ملت 

 پيشاهنگ بگردد.

شد براى تو بازگو  بگذار يكى از صحنه هائى را كه در ذهنم نقش مى

 نى:كنم بلكه وضعيت روانى و فكريم را در اين روزها درست حدس بز

آقاى خمينى كاله خودش را قاضى كرده است و با خود سئوال و 

 كند: جواب مى

سال با  21وقتى بنى صدر به جانب من آمد، در سختى نبودم؟ طى  -

 ان و روشنفكران نكوشيد؟...قلم و بيانش براى وحدت روحاني

 چرا!  -

يعنى سران حزب جمهورى نزد من نيامدند كه كار را  "ديگران" -

كنيد؟ بنى صدر را كنار بگذاريد؟ به آنها نگفتم شما توانايى اداره يكسره 

توانيد اوضاع را در دست  كشور را نداريد، با كنار زدن او، شما نمى

 بگيريد؟

 چرا! -

گذرد. آن وضع دادگاه هاست كه هيچ  دو سال و نيم از انقالب مى -

آن وضع كنند.  اند و همه مردم اعتراض مى امنيتى براى كسى نگذاشته

پرونده دزدى و  811بنياد مستضعفان است كه بقول هيات رسيدگى 

اختالس درباره مسئوالنش تشكيل شده است. آن وضع ديگر نهادها، آن 

اند،  جنگ، آن وضع اقتصادى مردم، اين اختالفاتى كه در مردم پيدا شده

 همه اينها نتيجه حكومت مخالفان رئيس جمهورى نيست؟ 

 چرا! -

ع كشور بهم بريزد و نتوانم اوضاع را جمع و جور كنم، اين اگر اوضا -

ملت به من چه خواهد گفت؟ تاريخ درباره من چگونه قضاوت خواهد كرد؟ 

نخواهد گفت خمينى نتوانست و كشور و خود را غرق كرد؟ انقالب را و 

 طلبى مالتاريا و مشتى قدرت پرست نادان كرد؟ ملت را فداى قدرت

 !چرا -

 "نهادهاى انقالبى"ب براى پيدايش و حكومت استبدادى آيا انقال -

بر مردم انجام گرفت و يا اين نهادها براى دفاع از انقالب بوجود آمدند؟ 

اند، كار درستى است اينكار كه  اگر نهادها براى دفاع از انقالب بوجود آمده

 بگذارم اين نهادها انقالب را قربانى استقرار استبداد نادانان بكنند؟

 خير! -

كمى انصاف! مرا، خمينى را، روحانيت به مرجعيت عامه و رهبرى  -

ملت رساند، يا روشنفكران؟ همين دانشگاهيان بودند كه به من روى 

ها بودند، كه سبب شدند، روحانيان مخالف دم فرو ببندند.  آوردند، همين

پذيرفتند كه روحانيان را قبول دارند، ديگر  چرا كه وقتى مرا كسانى مى

توانست مخالفت كند؟ و من ناسپاسى كردم پايه استوار  كدام روحانى مى

رهبرى خود را ويران كردم. روشنفكران را پى در پى كوبيدم، دانشگاه را 

بينم  را بالمنازع بگردانم. اما حاال كه مى "روحانيت"بستم، تا حكومت 

مردم  كنند و نارضائى ها همكارى نمى كنند و درس خوانده مغزها فرار مى

شود، نبايد متوجه بشوم كه اسالم و كشور را با خطر  روزبروز بيشتر مى

ها را بارها و بارها بنى صدر به من نگفت و  ام؟ اين حرف سقوط روبرو كرده

ننوشت و من ميان قبول حرف حق و روحانى ساالرى، بخاطا جانب 

 مالتاريا را نگرفتم؟

  !چرا -

ننوشت كه تاريخ ايران مغ چند نوبت بنى صدر به من نگفت و  -

كشى و آخوندكشى، چند نوبت بخود ديده است. اما اگر اين بار كار به 

 آخوندكشى بكشد، خاطره كشتارهاى پيشين را از يادها خواهد برد؟

 !چرا - 

گيرد و بطور مرتب  يكسال و نيم است سنجش افكار انجام مى -

ترين كسان نزد اى و هاشمى رفسنجانى، منفور آقايان بهشتى و خامنه

گويند چهار پنج روحانى  مردم هستند. همه از روحانى و غير روحانى مى

 منفور و قدرت طلب را رها كن، آيا گوشم بدهكار بوده است؟

 خير! -

 و... 

شدم، به مردم ايران و جهان اين تصور  آنروز كه وارد ايران مى -

نمودار  دست نداده بود كه معنويت صاف و بى غشى در آسمان ايران

جست؟ بر  نشيند؟ ايران در وجود من وحدت نمى شود و بر زمين مى مى

زدند؟ با وجود آنهمه زشتكارى رژيم شاه،  ها موج نمى ها، خنده همه چهره

با اميدى كه در اين مردم بوجود آمده بود، با اعتمادى كه بخود پيدا كرده 

يم، اين حكومت انداخت بودند، اگر آنها را از خط وحدت به خط تضاد نمى

ها، سراسر  شد و بجاى بحران و جنگ و اعدام و انفجار و ويرانى پايدار نمى

 ها نبود؟ كشور، ابتكارها و سازندگى

 !چرا -

در تاريخ كدام انقالب اين فرصت را پيدا كرده بود كه از زبان  -

رهبرش، بيان عمومى انقالب را در برابر تمامى بشريت طى چند ماه اظهار 

ين من نبودم كه از همه آزاديها، استقالل، از منزلت و حقوق زنان و كند؟ ا

هاى مذهبى و قومى، از آزادى فعاليت احزاب و حذف همه  اقليت

سانسورها از عدم دخالت روحانيت در امر حكومت و... حرف زدم؟ دنيا 

تصوير روشنى از رژيم اسالمى پيدا كرد و همين امر سبب شد كه جهان 

شركت كند. اين نخستين بار نبود كه افكار عمومى جهان در در انقالب ما 

كرد؟ اين بيان  يك كشور، در انقالب مردم آن شركتى چنين وسيع مى

عمومى نه تنها مردم ما را متحد كرد، بلكه مردم جهان را بر ضد رژيم شاه 

مصمم ساخت آنها نيز با انقالب ما همراه شدند. دنيا در ايران برضد 

 بر جهان انقالب كرد و پيروز شد. قدرتهاى حاكم

اين بيان در عين حال كه دنيارا در انقالب ما شركت داد، رهبرى 

انقالب را، مرا در برابر مردم كشور و دنيا متعهد نكرد؟ اينك كه اينسان از 

شوم، مردم دنيا، مردم ايران درباره اسالم، درباره  آن بيان جدا مى

كنند؟ آيا نبايد پيش از آنكه دير  دا مىروحانيت، درباره من چه قضاوتى پي

شود، به بيان عمومى انقالب بازگردم و همان خمينى، همان مظهر 

 معنويتى بگردم كه معرف انقالب اسالمى ايران است؟

 !چرا -

  اما اين تخيل شيرين به حقيقت نپيوست. او تحمل بزرگى را نكرد.

حال ديگر خرداد بدينسو، در سراشيب سقوط شتاب گرفت.  25 از

 خواهد نشان بدهد كه از ديكتاتورهاى خون ريز هيچ كم ندارد. مى

شود تا برآنها به استبداد  آقاى خمينى از دين و از مردم جدا مى

ماند كه از پرواز در فراخناى آسمان باز  حكومت كند. به همان عقاب مى

د. نشين گرداند، به كنار مرداب فرو مى ايستد، از اوج گرفتن روى مى مى

خواهد با پستى و مردارخوارى عمر دراز بيابد. در ذهن بسته او، جز  مى

گنجد كه امروزيان بدانند و آيندگان بخوانند كه او شاهى را  اين نمى

سرنگون كرد و وقتى به قدرت رسيد، هر كس را نخواست طرد كرد و 

 هركس را كه جرأت مخالفت كرد، از مقام بيانداخت...

ل دردهاى عمل جراحى اميد بريدن از او را بهررو كارهايش، تحم

ها بريد، اخالق او، اخالق مستبدى است كه هنر  آسان كرد. او همه رشته

 شناسد: اخالق خشونت و دروغ و بهتان و... حكومت كردن را نيز نمى

 دردهاى جراحى را تحمل كردم و از او اميد بريدم اماهنوز...
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 1361تيرماه  25

  

 امريكاضد انقالب و  ـ7
  

عزل از فرماندهى كل "ها، يكى اينكه يك شب پيش از  از شگفتى

بنى صدر به كرمانشاه "راديو بختيار خبرى جعلى پخش كرد كه:  "قوا

رفته است تا درباره كودتا با فرماندهان نظامى گفتگو و همكارى آنها را 

 شد.. همه چيز آماده بود، بهانه الزم بود آنهم بدينسان فراهم "جلب كند

آقاى خمينى، آدمى كه سال را  "عزل از رياست جمهورى"بعد از 

سال قانون اعالم كرده بود، نگفت در كشورى با رژيمى قانونى، رئيس 

رود؟ مگر در كشور اسالمى، قانون تا  جمهورى چرا مخفيانه به خارجه مى

بدينحد كنار گذاشته شده است، كه حيات مردى كه معتمد و منتخب 

اى بود كه  ت، در خطر قرار گرفته است؟ حرفش آئينهملت بوده اس

اگر به خارجه رفتيد با بختيار همكارى "گذارد.  درونش را به نمايش مى

 "نكنيد...

به او چه بايد گفت؟ داستان پاريس را فراموش كرده است؟ به ياد 

آرى ساعت يازده و نيم شب به خانه آمدم؟ همه در اطاق جمع بوديد و  مى

زاده  م هايتان به اخبار تلويزيون بود. مصاحبه با آقاى قطبگوشها و چش

كند. به  آيد، استعفا نمى گفت: آقاى دكتر بختيار فردا به پاريس مى بود. مى

 كند. عنوان نخست وزير با آقاى خمينى مالقات مى

بايد  بعدها در تهران پيش نويس تلگرافى را كه آقاى بختيار مى

دادند و نزد منست. نامه با عبارتى به اين كرده است، به من  مخابره مى

پذيرد كه اختيار دولت و نخست وزير با آقا است،  مضمون پايان مى

اى كه از قرار آقاى  بخواهند بماند و يا استعفا كند. اما اين متن را در جلسه

 زنند. دهند و جمله را قلم مى بهشتى نيز حاضر بوده است، تغيير مى

دادم  نيمه شب با تلفن به او پى در پى پيغام مىبهر رو، تا يك بعد از 

 "بحران ايران"كه پذيرفتن آقاى بختيار، پذيرفتن راه حل امريكا براى 

شويد و آقاى بختيار يعنى سياست  است. اگر قبول كنيد، شما رفتنى مى

اند يعنى كسى  شود. مردم شما را به مرجعيت پذيرفته امريكا ماندنى مى

 روى عقيده بكند، نه از روى سياست بازى.كه كار را بايد از 

نزديك ساعت يك بعد از نيمه شب فرزندش تلفن كرد. گفت: 

شناسند و  گويند آقاى بنى صدر حق دارد، مردم مرا مرجع مى آقامى

اعالميه كوتاه او را خواند كه به خبرگذاريها داده شود. مضمون اعالميه 

 پذيرد. اين بود كه آقاى بختيار را نمى

دانى، سودابه سديفى اعالميه را ترجمه كرد و به  نطور كه مىهما

خبرگزارى فرانسه داد. گوشى را سرجايش نگذاشته، فرزند آقاى خمينى 

پخش نكنيد. به او گفتم  "گويند اعالميه را فعال تلفن كرد كه آقا مى

 اعالميه پخش شد.

حاال اين آدم، آدمى كه از نجف تا تهران، حتى دو هفته پيش از 

انجام مرحله آخر كودتاى خزنده يا مرحله عزل رئيس جمهورى با او در 

گويد  زدم، مى باره ضرورت ضعف نشان ندادن در برابر امريكا سروكله مى

گويد كسى را به رياست  اگر به خارجه رفتيد با بختيار همكارى نكنيد! مى

 جمهورى انتخاب كنيد كه كشور را بطرف امريكا سوق ندهد!!

تر، جعل، آنهم از قول يك جاسوس امريكائى، براى بى  شتاز اين ز

اعتبار كردن نخستين رئيس جمهورى تاريخ ايران است. اينكار شگرف نه 

تنها نشان داد كه در اسالم آقاى خمينى، بهتانى چنين شرم آور جايز 

است، بلكه نشان داد كه او كمترين اعتنائى به شان و اعتبار يك ملت 

اى تحت سانسور، دو سند را به زبان انگليسى منتشر ه ندارد. روزنامه

ساختند. ترجمه فارسى اين دو سند را منتشر نساختند. متنى را به 

فارسى خود نوشتند و منتشر كردند كه بنا بر آن يك جاسوس امريكائى 

به عنوان تاجر، دو بار در اروپا و سه بار در تهران با من مالقات كرده است. 

ه است كه مرا براى امريكا بخرد. از قول جاسوس مقصود وى آن بود

ام؟  اند كه رد پاسخ اين سئوال كه آيا من او را شناخته امريكائى نوشته

پاسخ داده است: بعيد نيست. اين آقاى جاسوس به من پيشنهاد كرده 

شركتى امريكائى بگردم كه قصد داشته ا ست،  "مشاور سياسى"است 

دالر  1111. به من گفته است: شركت ماهانه نمايندگى در ايران ايجاد كند

ام. اما نمايندگى ايجاد نشده است و  پردازد و من پذيرفته به من حقوق مى

 اند!! پولى هم به من نپرداخته

شود، در متن فارسى )اصل  اما از آنجا كه دروغ گو كم حافظه مى

بى نياز هستم اما  "انگليسى چاپ نشده است( آمده است كه من فعال

شوم ، به پول احتياج پيدا خواهم كرد! و اين  قتى به خارجه تبعيد مىو

 كند: جمله جاعالن نادان را رسوا مى

دانسته كه گردش كار من، به  آقاى جاسوس امريكائى از كجا مى

 "عزل"انجامد؟ چگونه دو سال و نيم پيش از  تبعيد از كشور مى

بايد يكى از دو امر را  دانسته چه بالئى بر سر من خواهد آمد؟ ناگزير مى

بپذيرند! يا خود با توجه به وضعيتى كه بعد از اجراى مرحله آخر كودتاى 

اند و يا مالتاريا  اند، از قول جاسوس امريكا جعل كرده خزنده بوجود آورده

اند و سياست امريكا  كرده ها موافق سياست امريكا عمل مى"مكتبى"و 

ه دست عوامل خويش مرا حذف بر آن بوده است كه اگر سازش نكنم، ب

 كند.

شگفتا آقاى خمينى از خود نپرسيد چطور دوسال ونيم از بودجه 

مشاور "دولت جمهورى اسالمى دينارى حقوق نگرفتم و حاضر شدم 

 نمايندگى شركتى امريكائى را بپذيرم؟! "سياسى 

اخالق مرجع دينى، مظهر معنويت انقالب اسالمى، تا كجا تباه گشته 

كند كه بزرگتر از آن متصور  ه ملتش و به خودش توهينى مىاست! او ب

دهد و به مردى اعتمادى روزافزون نشان  ميليون رأى مى 11نيست. ملتى 

دهد و سرانجام، نخستين رئيس جمهورى كه بدينسان انتخاب  مى

آيد كه حاضر بوده است خود را و ملتش را و  شود، مردى از آب در مى مى

 دالر بفروشد!دينش را بماهى هزار 

اند، اين اسناد را همان روزهاى اول تصرف سفارت امريكا به  و نوشته

گفته است  "اند و او اجازه انتشار نداده است. اما اخيرا نظر امام رسانده

مختاريد، منتشر كنيد. تا وقتى نگفته بود: رئيس جمهورى را انتخاب 

دم، او بدينكار كر كنيد كه كشور را بطرف امريكا سوق ندهد، باور نمى

پست و ابلهانه رضا داده باشد. مرجع و رهبر و اين پستى، كجا باوركردنى 

 است؟!

ايد كه مردم  اينك وقت آن است كه به او بگويم، پس شما خود بوده

دانستيد كه بنى صدر كشور را بطرف امريكا سوق  ايد. مى را فريب داده

طه او را با جاسوس امريكائى دهد اما به مردم نگفتيد و اجازه انتشار راب مى

ايد و مردم را  نيز نداديد. پس شما به فتواى خودتان، چون دروغ گفته

ايد و ديگر واليت نداريد.  ايد، مرتكب گناه كبيره شده فريب داده

هاى مرحله واپسين  شماچطور از اين اسناد اطالع داشتيد و تا نزديكى

يد و به سران كشورهاى كرد كودتاى حزنده، از رئيس جمهورى حمايت مى

ها  گفتيد، رياست را از او ياد بگيرند: ببينند چگونه برقلب اسالمى مى

 كند؟ حكومت مى

دانى كه بيمارى كيش شخصيت در اينست كه كسى شان و  مى

مرتبت خويش را در خراب كردن ديگرى بجويد. اگر آقاى خمينى به اين 

نادانش، اينسان بجاى  هاى بيمارى مبتلى نبود، چطور خود و تبليغاتچى

كردند؟ او نيز در اين جعل شركت كرده است و به دليل  من، او را خراب مى
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كارى كه كرده است خود را دروغ گو و فريبكار و فرصت طلب و... گردانده 

 است.

اند: نزديك به انتخابات  بارى حقيقت عكس سخنى است كه گفته

ادى كه در سفارت رياست جمهورى، دانشجويانى مراجعه كردند: اسن

تر  دهند كه حساب شما از همه پاك اند، نشان مى امريكا بدست آمده

خواهيم همه را منتشر كنيم تا غير از شما كسى شانس رياست  است. مى

جمهورى را نداشته باشد. نپذيرفتم. گفتم انتخاب كننده مردم ايران 

را  هستند. يك ملت بايد بهتر از جاسوسهاى امريكائى، منتخب خود

بشناسد. گذشته از اين، اينكارها با اخالق اسالمى ناسازگار است. اين 

 ام. هاى انقالب اسالمى آورده ها و هم در سر مقاله معنى را هم در سخنرانى

هاى نادان رژيم مالتاريا، براى خود و حاكمان مستبد،  اماتبليغاتچى

چه را به اند. در حقيقت اينان آن رسوائى باز هم بيشترى فراهم كرده

اند. دو متن  اند، متن انگليسى اش را منتشر نساخته فارسى منتشر كرده

اند. و  اند كه ترجمه فارسى شان را منتشر نساخته انگليسى منتشر ساخته

اين دو سند، تكذيبى روشن بر دروغهايشان و سندهائى بر اصالت و 

و  صداقت كسى است كه تمام عمر در راه استقالل و آزادى انديشيده

 عمل كرده است:

در سند منتشره مرا مردى پركار و باهوش و با علم و با اراده جاه 

دارد، وصف كرده  طلب، كسى كه تا به هدف نرسد، دست از تالش بر نمى

 گيرى كرده است: است. اينطور نتيجه

تجربه سالهاى دراز و تالشهاى خود من )يعنى جاسوس گزارش "

و همكارانش در روزنامه انقالب  دهد كه بنى صدر دهنده( نشان مى

اسالمى حاضر به همكارى با امريكا براساس خطوط مورد قبول ما )يعنى 

 "شوند امريكا( نمى

هاى انگليسى  اند، كسى كه به متن از قرار بر اين باور عمل كرده

دانند. عده كمى هم كه  كند و مردم هم كه انگليسى نمى توجه نمى

خوانند، جرأت دم زدن  ها را مى كنجكاوى متندانند و از راه  انگليسى مى

 ندارند.

كنى كه آن جاسوس امريكائى از مالتاريا و  تصديق نمى

 تر بوده است؟ هاى خود با شرف"مكتبى"

انگيز نيست كه يك جاسوس امريكائى آنطور نظر بدهد و با  غم

دولت خودش از روى صداقت عمل كند. به دولتش بگويد بيهوده زحمت 

م بنى صدر و يارانش اهل سازش با ما نيستند. اما رهبر انقالب بخود ندهي

اسالمى، كسى كه بايد اتقى و اعدل باشد، از قول جاسوس امريكائى جعل 

خواهد رئيس جمهورى منتخب مردم را برخالف  كند، براى اينكه مى

 كند؟ "عزل"قانون 

جادارد كمى درباره رابطه خودم و آقاى خمينى با قدرت امريكا 

 ايت خاطره نقل كنم:بر

روزى مرا از زندان موقت شهربانى به نزد سرلشگر پاكروان، رئيس 

بود. در اطاق رئيس دفتر  1341وقت ساواك بردند. بعد از اول بهمن سال 

او، مردى امريكائى را ديدم كه رئيس دفتر او را مشاور سازمان امنيت و 

ت: شما چرا طرفدار اطالعات كشور، معرفى كرد. او تا فهميد، كيستم، گف

مصدق هستيد؟ گفتم: بخاطر اينكه او رهبر مبارزه مردم ما در راه 

استقالل بوده است. گفت: او آدم فناتيكى است. آقاى... خوب است. پاسخ 

 دادم، عالقه ما به مصدق بدين خاطر است كه او آدم باب طبع شما نيست.

( در جمعى كه 1163نوامبر  22و دو سه ماه پيش از آمدن به اروپا )

آقاى داريوش فروهر هم بود، كسى گفت مشاور سياسى سفارت امريكا 

گفتگو كند. به اكثريت قاطع مالقات با او را  "ماها"مايل است با 

 نپذيرفتم.

و وقتى آقاى خمينى به دنبال مخالفت با قانونى كه به امريكائيان 

شناخت:  داد، به تركيه تبعيد شد. خوشحالى ما حد نمى مصونيت مى

سرانجام روحانى دلخواه پيدا شده بود. مردى كه ضد استبداد داخلى و 

 سلطه خارجى بود.

اى نه مستقيم و نه غير  تا يكسال پيش از انقالب، هيچ مراجعه

مستقيم از سوى امريكا نه به آقاى خمينى، تا آنجا كه من اطالع دارم، و نه 

لندن در خانه آقاى دكتر  به من نشده بود. اما يك سال پيش از انقالب در

تقى زداده، آقاى ب. ب، از دعوت شدنشان به سفارت امريكا صحبت به 

نفر از قماش مرا به سفارت دعوت كردند.  31ها  ميان آورد. گفت امريكائى

خورند و  به ما گفتند كه گردانندگان كنونى رژيم ايران، در فساد غوطه مى

ماها حاضريد وارد گود انقالب سفيد هم شكست خورده است، اگر ش

هاى سياسى نيستيم. بايد به دنبال  بشويد، ما پاسخ داديم ما چهره

هاى سياسى برويد كه مورد قبول مردم هستند. پرسيد چه نوع  چهره

و من اسم شما را بردم. امريكائى دعوت كننده گفت آقاى بنى   اى؟ چهره

د. ما گفتيم: شو صدر ماركسيست و هوادار مسكو است. با امثال او نمى

اطالعات شما نادرستند. تا آنجا كه ما اطالع داريم وى ماركسيست نيست 

و جانبدار مسكو نيز نيست. طرفدار استقالل است. يك هفته بعد، مقام 

امريكائى مرا خواست و گفت، حق به جانب شما است اما او با ما دشمن 

آب ما با امريكا  شود كرد. به او گفتم راست گفته است، است. بااو كار نمى

 رود. در يك جو نمى

 "راه حل امنينى"كمى بعد از اين ماجرا آقاى ا. ك به پاريس آمد، از 

خواهند امينى را بياورند و امينى خفقان را  ها مى حرف زد و گفت امريكائى

برد. فرصت خوبى است اگر مخالفان رژيم با امينى همكارى  از ميان مى

خواست بداند نظر ما چيست؟  رود. مى ين مىكنند، بتدريج استبداد از ب

نظر من روشن بود: آزادى بدون استقالل دروغ است. و فريب. رژيم در بن 

كند مخالفان رژيم را با وعده آزادى به راهى  بست است. امريكا فكر مى

بكشاند كه هم به بى اعتبارى و سقوط آنها و هم پس از رفع شدن بحران، 

 امد، با راه حل امريكائى مخالفم.از نو به استبداد بيانج

دانى اين مطالب را به عالوه اطالعات و عالئمى كه جمع آورده  مى

بودم، درگزارش مفصلى نوشتم و براى آقاى خمينى به نجف فرستادم. 

برايش شرح كردم نقشه امريكا براى مهار تحول سياسى ايران چيست. از 

برى دگرگونى را نيروى او خواستم تا دير نشده است عمل كند بلكه ره

مسلمان معتقد به استقالل و آزادى، داشته باشد. مدتها از پاسخ او خبرى 

نبود. بعدها آقاى محمد منتظرى از نجف آمد و خبر آورد از ايران بسيارى 

اند اگر شما اسم از امريكا نبريد،  از جمله سرلشگر قرنى به آقا پيغام داده

دم چرا آنوقت كه ما خواستيم عمل نكرد و برند. تازه فهمي آنها شاه را مى

همه بايد  "فعال"كند: كند، اينطور عمل مى حاال هم كه دير عمل مى

 بگويند شاه نباشد.

جمعى گرد آمديم درباره جدا كردن حساب شاه از امريكا صحبت 

كرديم. به اين نتيجه رسيديم اين امر به معناى بردن شاه و نگاهداشتن 

رأى جمع ما اين شد كه گزارش مفصل ديگرى براى نظام زير سلطه است. 

آقاى خمينى تهيه كنم و برايش روشن كنم كه رژيم شاه در بن بست 

است و يكى از بن بست هايش همين است كه عامل سياست امريكا است. 

از هم اكنون بايد وضع را از لحاظ سياست امريكا روشن ساخت تا براى 

 د.هيچگونه انحرافى، محلى باقى نمان

به پاريس كه آمد، دو گرايش در دستگاه او رو در رو شدند: يكى 

خواست  كرد و مى گرايشى كه حساب آزادى را از حساب استقالل جدا مى

آزاديهايى به دست آورد و جانبدار سكوت در قبال امريكا بود. و  "فعال

خواست حساب رژيم شاه بمثابه عامل  ديگرى گرايش جمع ما بود كه مى
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نگريست. گزارشهائى كه بطور مرتب تهيه  سلطه غرب مسلط مىاجرائى 

كردند همه موجود و شاهد زنده كوشش جمع ما براى جلوگيرى از هر  مى

 گونه سازشى با سياست امريكا بود.

شد كه آقاى خمينى با گرايشى موافق  بتدريج بر همه معلوم مى

به هنگام شده است كه بنايش مماشات با امريكاست. يكى از جهاتى كه 

ورود به ايران به مدت نزديك به دو هفته از رفتن به نزد او خوددارى 

كردم و بجايش به دانشگاه صنعتى رفتم تا بيانيه جمهورى اسالمى را براى 

خواستم نسل جوان كشور  نسل انقالب شرح كنم همين بود. مى

مشخصات سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى رژيم زير سلطه شاه 

 آنطور كه بايد بشناسد و فريب نخورد.را 

در پاريس بوديم. اواخر بود. آقاى خسرو قشقائى تلفن كرد يك مقام 

خواهد با آقاى خمينى  آيد مطالب مهمى دارد كه مى عاليرتبه امريكائى مى

در ميان بگذارد. مطلب را به آقاى خمينى گفتم، گفت، بيايد. اين همان 

اى ننشسته  د. بار اول چند دقيقهاست كه آم "سيا"امريكائى عضو 

برخاست. گفت مثل اينكه گرفتارى شما بسيار است. مراجعان زيادند اگر 

كنيد فردا بيايم. بسيار خوب فردا بيائيد. فردا آمد و او هم  موافقت مى

ها در اطاق كارم اظهار تعجب كرد. از كارهاى علمى  آمد. از بسيارى كتاب

سرمايه گذارى خارجيان در ايران تحت  من پرسيد و از امكان تجارت و

نظام جمهورى اسالمى پرسيد...ديدم اين حرفها ربطى به مطلب ندارند. به 

اند شما يك مقام عاليرتبه امريكائى هستيد و  او گفتم به من گفته

پيامهايى براى آقاى خمينى داريد. گفت خير من يك تاجرم شركتى 

ادى در جمهورى اسالمى داريم قصدم مطلع شدن از تحول وضع اقتص

است. به او گفتم به هرحال اگر شما با آقاى خمينى كار داريد به نوفل 

 لوشاتو برويد و وقت بگيريد به نزد او برويد و حرفتان را بزنيد. و او رفت.

در اوائل ورود به ايران، يعنى در هفته دوم ورود، حسين آقا نوه آقاى 

چرا آقاى بنى صدر به ما سر  گويد خمينى به نزد من آمد كه آقا مى

زند! اول شبى با او به محل اقامت او رفتيم. آقاى الف. الف مرا در  نمى

سرسرا ديد. نزديك آمد، خود را معرفى كرد و مختصرى از اينطرف و آن 

خواهد  طرف حرف زد و باالخره گفت: وابسته بازرگانى سفارت امريكا مى

س روز شنبه خانه را خلوت شما را ببيند. گفتم عيب ندارد، گفت پ

كنم، نهار تشريف بياوريد با او مالقات كنيد. پرسيدم: خانه را چرا  مى

كنيد؟ پاسخ داد: دو پسر فضول دارم، آنها را از خانه خارج  خلوت مى

كنم، تا با خيال راحت صحبت كنيد! نرفتم. مدير مركز عمليات  مى

 {1}.ام ام و طفره رفته وزارتخانه امريكا نوشته است سه نوبت دعوت شده

گمانم اين است كه واسطه با توجه به واكنش من، جرأت نكرده است 

 آيد! اند: نمى دوباره از من دعوت كند. از پيش خود به آنها گفته

كنند زمان از رفتن مانده است  آقاى خمينى و دستياران او گمان مى

ها  يكائىدانند كه امر و هرچه هست همين چند روز استبداد است. نمى

هاى ايرانى پرده برمى دارند. به اين كار "شخصيت"خود از رابطه شان با 

اعتماد مردم امريكا از آنها سلب نشود و مردم ما   نياز دارند. چرا كه بايد

بخود اعتماد پيدا نكنند و همه دست نشاندگانشان در كشورهاى مختلف 

امريكائى مسابقه  "تمقاما"ها براى جلب  دنيا باور كنند كه حتى انقالبى

ها رابطه برقرار  ها و شخصيت نويسند كه با همه گروه دهند. هم آنها مى مى

شان با بنى صدر به شكست "تجربه"كنند كه  اند. و اعتراف مى كرده

 اند شمرده مى "بيش از حد ضد امريكائى"انجاميده است، تا بدانجا كه مرا 

كند مگر چهره  ل مىرا ببين كه از قول جاسوسى جع "معصوم تالى"

منتخب مردم را آلوده گرداند و بدان مردم بقبوالند كه نادانند و توانائى 

 انتخاب ندارند و بايد ولى داشته باشند!!

بارى در تهران نيز دعوا بر سر رابطه با امريكا ادامه داشت. ما بر آن 

الب بوديم كه مبارزه با سلطه امريكا از تقدم برخوردار است. روزنامه انق

كرد. روزى از سفارت امريكا، از قرار وابسته  اسالمى اين خط را دنبال مى

ها افكار عمومى  مطبوعاتيش به اداره روزنامه به اعتراض آمد كه اين مقاله

شوراند. گفتم به او بگويند مطبوعات امريكا، در  را بر ضد امريكا مى

در  "د سفارتاسنا"كنند؟ در  هاى خويش اينگونه مالحظات را مى نوشته

باره نقش روزنامه انقالب اسالمى در اوج گرفتن احساسات ضد امريكائى، 

 "مسئوالن دانشجويان پيرو خط امام"به تفصيل بحث شده است. اين را 

 گفتند. مى

دو سه روزى بعد از انقالب، اوائل شب به محل اقامت آقاى خمينى 

اند.  ن بدرفتارى كردهرفتم. فرزندش مرا ديد و گفت: مثل اينكه با زندانيا

اند با هم برويم آنها را دلدارى بدهيم.در دل از اين انسانيت  آقا فرموده

بسيار شاد شدم و موافقت كردم رفتيم. در يك اطاق سران ارتش و 

ساواك بودند و در يك اطاق كوچك هويدا تنها زندانى بود. برايشان 

كند و  حكومت مىرژيم، قانون   صحبت كردم كه نگران نباشيد. در اين

گذارد حق متهم ضايع بگردد. حق مردم ضايع بگردد. بسيار  قانون نمى

آرام شدند. از نزد آنها به نزد هويدا رفتيم و نيم ساعتى هم با او صحبت 

به زبان فرانسه را در دست مطالعه  "روح اين ناشناخته"كرديم. كتاب 

آقاى منصور دوستكام من اين كتاب را در فرانسه خوانده بودم و از  داشت.

خواسته بودم آنرا به فارسى ترجمه كند و كرد. به او گفتم اين كتاب را 

 خوانديد. گفت من تقصير ندارم، نظام تقصير دارد. بايد بسيار زودتر مى

اى برق آسا، بهتر است بگوئيم بى  تن را با محاكمه 4فردا شب 

. به او گفتم شما محاكمه اعدام كردند. برآشفته، نزد آقاى خمينى رفتم

ديشب ما را نزد زندانيان فرستاديد دلدارى بدهيم و امشب بدون محاكمه 

چهارتن از آنها را اعدام كردند؟ گفت: ضد انقالب شروع بكار كرده است. 

گيرد. نصيرى در  اگر شدت عمل نشان ندهيم، فساد كارشان باال مى

داده  المت مىها ع مصاحبه تلويزيونى با حركات دست و سر به ساواكى

 است و... به او گفتم به دو دليل اينكار نادرست بوده است:

يكى اينكه نسل جوان كشور بر اثر سانسور كامل از رژيم پيشين، از 

ها بهترين  چند و چون حكومت امريكا بر ايران آگاه نيست. اين محاكمه

ها هستند براى آگاه كردن اين نسل نسبت به رژيمى كه سرنگون  فرصت

شود قدر انقالب خود را، قدر استقالل را بشناسد. مردم  و سبب مى شد

دنيا، افكار عمومى امريكا نيز از فسادى كه محافل حاكم امريكا در ايران 

گردند. انقالب ما اثرى صد چندان بيشتر از شكست  اند، آگاه مى آورده ببار

طالئى  گذارد. هيچ ملتى فرصتى چنين ويتنام بر افكار عمومى امريكا مى

دهد. مردم اروپا هنوز كه هنوز است، بطور مرتب از  را آسان از دست نمى

گيرند  راه فيلم و گفتار و مقاله و كتاب در جريان جنايات فاشيسم قرار مى

آيد، با شعور نسبت به فاشيسم بار بيايد. وقتى نسل  تا هر نسلى كه رو مى

داند كه از قافله جوان امروز بداند بر كشورش چه گذشته است، وقتى ب

شود شب و روز كار كند و با وجدان  بسيار عقب مانده است، آماده مى

 بيدار سختيهاى كار بناى جامعه اسالمى آزاد و مستقل را تحمل كند.

دوم اينكه ما رژيم شاه نيستيم. شما در پاريس گفتيد در اسالم فقط 

ه متهمان اجرا كند. بايد قانون مو به مو درباره اينگون قانون حكومت مى

بهائى بيش از قانون بدهيم، اين كار  "سرعت عمل"شود. اگر بخواهيم به 

ها نيز از  شود و فردا مخالفتها ميان خودى در جمهورى اسالمى سنت مى

شوند. صدر  طريق همين محاكمات سريع و بى قانون حل و فصل مى

 اسالم و عمل پيامبر را در مكه بيادش آوردم...

كنند، مردم بسيار  كنند، مردم صبر نمى تحريكات مىدر پاسخ گفت: 

ها از فرصت براى سم پاشى دارند استفاده  عصبانى هستند. چپى

كنند... به او گفتم مردم اگر بدانند قرار بر اينست كه قانون اجرا بشود  مى
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و از آنچه در رژيم شاه گذشته است، همانطور كه گذشته است، آگاه 

 توانند سم پاشى كنند. ها هم نمى پىكنند و چ بشوند، صبر مى

هاى بعدى موثر شدند، نه  نه اين حرفها موثر شدند، نه تالشى

سخنرانيها موثر شدند، نه نامه هائى كه از او گرفتيم اثر بخشيدند. عامالن 

سياست امريكا، بدون اينكه مردم بدانند چه كسانى بودند و چه كرده 

 بودند، اعدام شدند.

  

 1361تيرماه  26

  

يكبار با اعضاى دولت بازرگان و دكتر مبشرى به قم رفتيم. به اتفاق 

دكتر مبشرى با آقاى خمينى ديدار كرديم. او كه وزير دادگسترى بود، به 

ايم و  آقاى خمينى گفت: درباره هويدا دو گونى سند جمع آورى كرده

آنچه در  توانيم محاكمه او را به محاكمه رژيم شاه بدل كنيم. دنيا را از مى

آن رژيم بر كشور ما رفته است آگاه كنيم. پذيرفت محاكمه آقاى هويدا، 

يك ماه بطول بيانجامد. آقاى  اى با تشريفات قانونى بشود و اقالً محاكمه

اى به او نوشته است كه آماده است  مبشرى اطالع داده بود كه هويدا نامه

خت. يك روز صبح خبر همه چيز را بگويد. از قرار همين نامه كا او را سا

اند درهاى زندان را  شديم كه آقايان خلخالى و غفارى به زندان قصر رفته

اند. خلخالى و غفارى اول او را برده  اند و هويدا را محاكمه كرده قفل كرده

 اند! اند و بعد آمده و او را محاكمه كرده و كشته

يكا در دانى چه اندازه سروصدا كردم. با صراحت گفتم دست امر مى

ام  شناختم و هنوز نيز نتوانسته كار است. تصميم گيرندگان اصلى را نمى

پى ببرم پشت سر چه كس يا چه كسانى اينطور مانع از گشوده شدن 

شدند. بسيارى اين كارها را به آقاى  پرونده حكومت امريكا بر ايران مى

 دانم. دادند. نمى بهشتى نسبت مى

رژيم شاه آوردند، بدتر از محاكمات  اما كارى كه بر سراسناد دوران

برق آسا و محرمانه بود: سرهنگى را دستگير كرده بودند كه برابر سندى، 

هزار كارتن اسناد بسيار محرمانه شاه سابق را بدو سپرده بودند. او را آزاد 

كرده بودند. وقتى وزير دارائى بودم و مشغول جمع آورى اسناد بوديم، از 

سناد آگاه شديم. سرهنگ را دوباره توقيف كردند. وجود اين سرهنگ و ا

 اما ادعا كرد همه اسناد را سوزانده است!

اى بود. اسناد موجود در  اسناد ساواك هم زير كليد آقاى على خامنه

هاى شاه سابق را هم تا فهميديم كجا هستند و آقاى نوبرى كوشيد  كاخ

اى پيدايشان  خامنه آنها را به بانك مركزى منتقل كند، آقايان بهشتى و

شد و مانع شدند. در ميان اسناد چندى كه به دست آمدند سند پرداخت 

 مقررى ماهانه يكى از ماهها به آقاى بهشتى بود.

به نظر تو، جاى شگفتى نيست كه امريكا يك ربع قرن بر ايران 

حكومت كند و اسناد جدى دخالتهاى آن دولت در امور ايران، گم وگور 

اما خود آنها اسنادى را فرصت نكنند از بين ببرند و آن اسناد شوند؟ اما...

 بدست دانشجويان پيرو خط امام بيفتد؟

دانند كه با ورود به ايران، درباره چند مورد  بارى، همه مردم ايران مى

 نوشتم: گفتم و مى شب و روز مى

 ضرورت كاهش توليد نفت و افزايش قيمت ها -

يران از بانكهاى امريكا به بانكهاى ضرورت انتقال وجوه سپرده ا -

 غير امريكائى و قطع رابطه ريال با دالر

ضرورت گرفتن فورى قطعات يدكى و لوازم صنعتى كه به ما  -

 فروخته بودند 

  ضرورت تغيير تركيب بودجه -

 و...

خواستند پس بدهند. چند تن از  را هم مى 14هواپيماهاى اف  -

همين جرم هم تصفيه شدند، به نزدم همافران ميهن دوست كه البد به 

 آمدند و گفتند اين كار خدمت به امريكاست. مانع شدم پس بدهند.

ترسم اسالم  روزى هم آقاى مطهرى به نزد من آمد. گفت: مى

كند كه  شكست بخورد. اسالم و ايران برود. همه چيز حكايت از اين مى

 دست امريكا دركارهاست. چه بايد كرد؟

ود كه سر و كله جاسوس امريكائى، از نو پيدا شد. در اين اوقات ب

خواهد  بهمان ترتيب پاريس، آمد و رفت فردا بيايد و باز آمد و گفت مى

شعبه شركتش را در ايران باز كند. پاسخ شنيد كه به وزارت بازرگانى 

ام  اند مجاز است و حاال آمده ام، گفته مراجعه كنيد. آمد كه مراجعه كرده

شاور شركت ما بشويد. خنديدم و گفتم وقت ندارم. پول شما بپذيريد م

هم نيم خواهم. جمع زيادى در اطاق بودند و خواهرزاده تو، مترجم بود. 

هاى خالى خود را نشان دادم و بخنده به او گفتم همسرم مرا عادت  جيب

داده است كه پول در جيب نگذارم و اضافه كردم امام صادق فرموده 

 نار است. پول آتش عقيده سوز است و او رفت.است: دينار، دين و 

كمى بيش از گروگانگيرى كاردار سفارت امريكا تقاضاى مالقات كرد. 

گفتم كتبى بنويسد و موضوع مالقات را هم معين كند. نوشت درباره نظام 

هاى دو كشور  هاى همكارى اقتصادى در جمهورى اسالمى و زمينه

د. وابسته بازرگانى را هم با خود خواهد مالقات كند. پذيرفتم و آم مى

آورده بود. پرسيد اگر امريكا از آنچه گذشته است درس آموخته باشد، 

امكان همكارى ميان دو كشور موجود است يا خير؟ پاسخ دادم امريكا در 

حرف نيست كه بايد نشان بدهد درس گرفته است. در عمل است. اگر 

ما نه تنها از سلطه شما رها درس گرفته باشيد بايد چنان كنيد كه كشور 

 گردد بلكه از شما نيز بى نياز شود. و رفت.

تجربه سالهاى دراز و تالشهاى خود "منظور جاسوس امريكائى از 

 اين تجربه ناكام در خريدن من بوده است. "من

تا داستان گروگانگيرى پيش آمد. آقاى خمينى كه تا اين زمان در 

ا را پذيرفته بود، بناگهان تغيير رويه داد طلبى با امريك عمل راه حل تفاهم

و گروگانگيرى را انقالبى بزرگتر از انقالب اول شمرد. به اين موضوع در 

 جاى خود خواهم پرداخت.

فكرش را بكن، با اينهمه ماجرا كه ميان ما گذشته است، او چگونه از 

ايق ترسد؟ چگونه از آنروز كه سانسورها از بين بروند و مردم حق خدا نمى

كند؟ او كه  گويد و عمل مى ترسد و اينطور خالف حقيقت مى را بدانند نمى

ام اگر آقاى خمينى  دانست گفته استعفاى مرا در دست داشت او كه مى

كنم، چرا اين روش را انتخاب كرد؟ به آن دليل كه  بخواهد استعفا مى

تم اخالق استبداد يكى است؟ بدان كه استالين گفته بود يك حركت انگش

خواست  كافى است كه تيتو از صفحه روزگار محو شود. شايد او نيز مى

معين كردن مرا از صفحه روزگار  "تكليف شرعى"نشان بدهد، چگونه با 

كند. اما وضع به دلخواه او گردش نكرد. اسطوره استبداد دينى  محو مى

 . شكست

  

  فصل دوم
 شكند مى اسطوره

  

هميت آزادى وجدان دينى نسل كوشم ا در قسمت اول اين فصل، مى

امروز را از رهگذر بيان عمومى انقالب ونيز كار گروهى را كه با رئيس 

جمهورى در تالش بزرگ براى بى اعتبار كردن استبدادهاى سياسى و 

دينى شركت كردند، برايت توضيح بدهم. اميد ما به نسل جوان امروز 

زاد شده است و اينك اميد موجهى است. چرا كه پس از قرنها وجدان او آ
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اى كه طى  داند كه بيان دينى عقيم كننده تواند بعمل برخيزد. او مى مى

قرون در سازش با نظام حاكم پديد آمده بود، ضد اسالم است. اسالم 

 روش رشد و بسط آزاديهاست.

كنم كه چرا نادانى بخصوص نادانى  در قسمت دوم برايت شرح مى

تحول اجتماعى است. اين قسمت از  رهبرى يكى از عوامل مهم چگونگى

هاى خارجى در زمينه ذهنى رهبرى به اين  اين نظر مهم است كه واقعيت

ها اين يا آن نوع تغييرها را  انجامد و اين تصميم يا آن نوع تصميم مى

 آورند. بدنبال مى

كنم، شرح كنم چسان ضعف  بدينسان در اين فصل كوشش مى

نكردنيش به استقرار استبداد دينى،  رهبرى از نظر دانش و تمايل مهار

سبب شدند كه عوامل داخلى و خارجى برانگيخته گردند و در جهت 

ها و بر اثر قوت بيان  بازسازى استبداد عمل كنند. در نتيجه افشاگرى

هاى رهبرى و آنچه از رهگذر بيرون رفتن رهبرى  عمومى انقالب و نادانى

د كه ما در شكستن دو اسطوره از بيان انقالب بر سر كشور آمد، سبب ش

استبداد سياسى شاه و استبداد دينى آقاى خمينى در كنار و همراه نسل 

 بت شكن امروز قرار گيريم.

 

 

  ، بزرگترين مبارزه زمانگروهى آمريت و استبداد با مبارزه -1
  

 31ها كه از روز  ميدانى كه دو روز پيش از كشتار سى خرداد و اعدام

، نظر خود را درباره وضعيت كشور در نوارى ضبط خرداد شروع شدند

كردم و براى آقاى خمينى فرستادم. از او خواستم تا هنوز وقت است، زور 

هاى انقالب  ترين شكل به تنها راه حل بدل نسازد. دادگاه را آنهم رد خشن

را دست كم به مدت سه ماه تعطيل كند، آزاديها، خصوص آزادى 

هاى آزاد به معناى واقعى آزاد را پديد  و بحثمطبوعات را بر قرار كند 

آورد. اگر سه ماه گذشت و نتيجه بد بود، از نو زندان و شكنجه و اعدام و 

كشتار را برقرار سازد. نشنيد و بدتر كرد و در نتيجه مسابقه ميان اعدام و 

 انفجار را به اين ملت تحميل كرد.

ى در حق رئيس كرد؟ چرا اينهمه دشمن چرا آقاى خمينى چنين مى

فروردين  22جمهورى منتخب مردم اظهار كرد؟ رئيس جمهورى در نامه 

به درست پيش بينى  1361خرداد  24و در اعالميه  "دادستان كل"ماه به 

شود و توطئه گران و  ها سبب اين مسابقه مى كرد كه بستن همه راه

الف شوند كه بر خ اى مى كودتاچيان خود قربانيان اول خشونت وحشيانه

كنند. چرابجاى ترتيب اثر دادن به اين  طبع اسالم به ايران تحميل مى

پيش بينى، روش خطا را در پيش گرفت و بر دشمنى با كسى كه حق 

 گفت، به قول خودش تا به آخر رفت؟ مى

اى كه تقدم قطعى را به حذف و فقط حذف از راه  درباره نظريه

د. در اينجا دهد، در بخش فرهنگ صحبت خواهم كر خشونت مى

خواهم از سومين جنگ بزرگى كه گروه ما در آن شركت كرده است  مى

هاى استبدادى  صحبت كنم. از جنگ بزرگ بر ضد اصالت زور و ايدئولوژى

 اند. رنگارنگى كه بر اين اصالت بنا شده

شوند كه به  پيش از اين شرح كردم كه انقالبها قربانى اين وهم مى

هاى بزرگ،  خطر خارجى مثل جنگ و يا بحرانب "عنوان تقدم دادن مثال

مثل بحران اقتصادى، بنا را بر اصالت زور و آمريت نزديك به مطلق يا 

كنند. در كشور ما نيز به  گذارند و آزاديها را قربانى مى مطلق حاكمان مى

خوانى چنين شد. با توجه با اين امر واقع، اصلى را تنظيم  شرحى كه مى

سى آمد كه استقالل و آزادى از يكديگر جدايى كردم و در قانون اسا

توان به بهانه دفاع از استقالل، آزادى را محدود كرد و يا  ناپذيرند و نمى

 بخاطر آزادى از استقالل كشور گذشت.

اشتباهايمان را در پايان اين كتاب يك بيك برخواهم شمرد، با وجود 

ما در آن واحد در سه تواند اين حقيقت را انكار كند كه  آنها، هيچكس نمى

 جبهه درگير بوديم.

اول با نيروى مهاجم رژيم عراق، دوم با جنگ اقتصادى كه 

هاى استبدادها در داخل.  امريكاتحميل كرده بود و سوم با ايدئولوژى

هاى زمان ما است. هم ارزش شمردن  اينهم مثل انقالب ما از شگفتى

تى كه استبداد جنگ بخاطر استقالل و جنگ بخاطر آزادى: در صور

مالتاريا را برافكنيم، پيروزى انقالب بر ضد انقالب، آزادى بر استبداد، 

صلح بر جنگ و سازندگى بر ويران سازى، رشد بر واپس گرائى است. 

پيش از ما در جاى ديگر، اين تجربه را كرده بودند؟ ما شرحى از آن 

 ازيم.نخوانديم. ناگزير فرض كرديم خود بايد اين تجربه را بياغ

توان جست. در اين ايام مجموعه آثار  ها را اينك مى پاسخ سئوال

كنم. در اين باره با كسانى كه با هم هستيم به سبك  افالطون را مطالعه مى

 كنم. ايم كه برايت نقل مى سقراط بحثى كرده

سالمتيان: كارى كه در دو سال و نيم انجام گرفته است، كارى بغايت 

كار را نه در دوران معاصر و نه در گذشته، هيچ عظيم بوده است. اين 

سال  2511شخصيت و گروهى انجام نداده است. اگر در حقيقت سلطنت 

اى كه از  بطول انجاميد تا از بين رفت. در دوران معاصر با همه ضربه

هاى توام با جنايتهاى بيشمار خاندان پهلوى، به  استقامت مصدق و خيانت

طول كشيد تا از پاى درآيد. استبداد دينى  سال 25آن وارد آمد، باز 

ظرف دو سال و نيم در بين مردم مشروعيت خود را از دست داد. كار دو 

هزار و پانصد سال را در دو سال و نيم كردن، كارى بس بزرگ نيست؟ از 

نظر آقاى خمينى، گناهى بزرگ است و بخش عمده اين گناه را از شما 

رو وقتى شنيدم دستور كشتن شما را داده داند و حق هم دارد. از اين مى

 است، تعجب نكردم.

گفت از بيان عمومى انقالب كه خود بر زبان  بنى صدر: چه كسى مى

رانده بود منحرف بشود؟ چرا خود و مالتاريا گناهكار نيستند كه 

خواهند بانحصار واستبداد حكومت كنند و بناى رهبرى و سرورى  مى

گفت  گذارند؟ مگر آقاى خمينى خود نمىخويش را نيز بر جهل مردم ب

استبداد ضد رشد است، زيرا براى توجيه خويش بايد نادانى مردم را 

حجت قرار دهد، وقتى رژيمى براى بقاى خويش به نادانى مردم نيازمند 

شود اسباب دانائى و رشد مردم را فراهم آورد؟  است، چگونه حاضر مى

كرده است. سانسور اينك اين سخن درباره حكومت خودى صدق 

حكومتش شده است. زيرا مردم نبايد بدانند. تاوى بتواند خود را ولى آنها 

 قرار بدهد.

سالمتيان: درست است، خودش استبداد را برقرار ساخت و بنابراين 

را گرفت. باغى باعين خود او است. اما  1«غى»بيان رشد را رها كرد و بيان 

ارتكاب همين جرم، جرائم،  چه كسى سبب شد، مردم اينها را حين

شوند، ببينند؟ صداقت شما  شدند و مى جرائمى كه پى در پى مرتكب مى

نسبت به آقاى خمينى ، صداقت كارپذريرى نبود، صداقت فعالى بود. شما 

انتقاد زنده و مستمرى نسبت به انحرافها بوديد. كارهايى كه بدون بكار 

ى بدون دروغ و با وجود برديد، كار شبانه روز بردن زور از پيش مى

ها و نحوه تلقى شما از  ها و كارنامه كرديد، سخن رانى ها كه مى كارشكنى

مردم و حضورشان در صحنه، برانگيختن مردم به عمل و ابتكار، ايجاد 

اعتماد به نفس در مردم، گفتن همه چيز به مردم، ايجاد فرصتهاى پى در 

اى بودند كه اگر  تقادهاى زندهپى براى بروز خودجوشى مردم، اينها همه ان
                                                           

 (256قرآن سوره بقره آيه )راه رشد از راه غى جدا است ـ 1
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جستند و راه  خواستند از آنها سود مى آقاى خمينى و سران مالتاريا مى

گرفتند. اما نه تنها نخواستند بلكه كوشيدند با اتخاذ  رشد را در پيش مى

سياست حذف و شدت بخشيدن به جريان انحصارى كردن و استبدادى 

فه واقعى خودشان به شما كردن حكومت، بنوبه خود، در شناساندن قيا

 كمك كنند.

از ياد نبريد كه شما و همكاران شما به عنوان رئيس جمهورى و 

همكاران رئيس جمهورى، نقش مخالف با استبداديان و ايدئولوژى 

كرديد. در كنار اسالم شما، مردم كشور بخصوص نسل  استبداد را ايفا مى

را بى رونق و بى اعتبار  جوان، اسالم يونانى زده آقاى خمينى و مالتاريا

يافت. شما نه تنها بدون كمك روحانيت حكومت گر، بلكه على رغم او  مى

اى تبديل شديد كه در آن مردم  به رياست جمهورى رسيديد و به آئينه

يا به تعبير  "استبداد صالح"عيب بزرگ روحانيت حاكم كه اعتقاد به 

ى اين حرف آقاى ديديد. چه كس شمااصالت زور است را به روشنى مى

بهشتى را از ياد برده است كه يا انتخابات انجام نخواهد گرفت و يا آقاى 

 بنى صدر رئيس جمهورى نخواهد شد؟...

محبوبيت روز افزون شما اين فكر را نزد گردانندگان استبداد 

كرد كه بدون خمينى، حريف شما  مذهبى، باز هم بيشتر تقويت مى

اكم بخواهد حكومت كند، تا هنوز شوند. پس اگر روحانيت ح نمى

ايدئولوژى آمريت استبدادى بى اعتبار نشده است، بايد هرطور هست كار 

 شما را به دست خمينى تمام كند.

گروه ما با افشاگرى از درون، با كار شبانه روزى با ايجاد بحث آزاد و 

ر اى كه بيش از هر روزنامه ديگرى د روزنامه انقالب اسالمى يعنى روزنامه

تاريخ ايران نظرهاى مختلف در آن منعكس شده است و از راه نشاندادند 

كاربرد روشهائى كه از قبول واليت مردم و مشاركت مردم نشات 

اى ميان دو اسالم را فراهم آورد: اسالمى كه  گرفتند، وسيله مقايسه مى

كرد و اسالمى كه تحت عنوان واليت فقيه، بجاى  اصالت زور را نفى مى

بخشيد و امروز چهره واقعى خويش، چهره  اصالت را به زور مىخدا، 

 دهد. جنايتكار و مخوف خويش را نشان مى

اى از بيان عمومى  گذرد. بخش عمده دو سال و نيم از انقالب مى

انقالب را گروه ما تدوين كرد و از زبان آقاى خمينى اعالن كرد. آقاى 

بيان استبداد دينى ناتوان از خمينى و مالتاريا آن بيان را كنار گذاشت و 

هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى را اظهار كرد.  حل مشكل

هر كس حرفهاى آقاى خمينى را با سخنان پاريس او مقايسه كند و آن 

هاى گروه ما، خصوص بيانيه جمهورى  ها و گفته سخنان را با نوشته

اند مقايسه  ان مطرح شدهاى كه درباره انقالب اير گانه 11اسالمى و مسائل 

كند و بويژه صداقتى را كه در حد امكان در وفادارى ما به اصولى كه از 

قبل اعالم كرده بوديم نشان داديم و همه كوششى را كه براى اجراى اين 

فهمد كه آقاى خمينى امروز،  اصول بكار برديم مدنظر قرار دهد، زود مى

در اين باره روشنتر  خمينى پاريس نيست. وجدان عمومى روزبروز

شود كه عيب در خود استبداد است و نه در نوع آن. دعواى طرفداران  مى

استبداد مذهبى با گروه هايى كه جانبدار آمريت خويش بر جامعه 

هستند، دعوا بر سر نوع استبداد است اما با گروه ما دعوا بر سر اصل 

 استبداد است.

از خوبى اين نوع آمريت روشهاى شما به مردمى كه قرنها با آنها 

استبدادى و بدى آن نوعش بحث شده بود، امكان داد ببينند و لمس 

كنند كه بدون ايدئولوژى استبداد و آمريت استبدادى، كارها خوب، آسان 

شوند. عمل  ها بسيار مى ها كم و سازندگى گيرند. خرابى و زود انجام مى

نبود، كه وقتى برآن سياسى گروه شما چنان وسيع و اثر آن چنان عميق 

شدند كه جلو آنرا بگيرند، بسيار دير شده بود. وقتى فهميدند چه 

 بروزگارشان آمده است، شتاب زده دست بكار شدند:

 ايراد سخنرانى بر شما حرام شد. -

هاى افراد گروه، توسط چماقداران و پاسداران جلوگيرى  سخنرانى -

 شد.

به مردم فرصت داديد كه  شما در شهرها و روستاها با حضور خود -

خود حرف خودشان را بزنند، استقبال و شور مردم و شعارهايشان، 

 استبداديان را بر آن داشت كه در كار خود شتاب بيشتر بكار برند. 

ها با آقاى بهشتى براى ايجاد رژيمى ثابت با اتحاد  تماس امريكائى -

شكل گروگانها نيروهاى مذهبى و نيروهاى مسلح و بدنبال آن حل شدن م

و اعالم جرم شما كه مردم را بنوعى ديگر، بنوعى تازه و بديع وارد صحنه 

ساخت. مردمى كه اينبار آگاهند و عنان اختيارشان در دست  مى

خودشان است و حاال ديگر مراقب و نگرانند. حضور آقاى نبوى در مجلس 

 .و اعالم خطرش به همه كه همه در خطريد و ضرورت شتاب دادن و..

 روزنامه ها توقيف شدند. -

و صحنه آخر كنار زدن شما بود. كودتايى با شركت چماقداران و  -

 افراد كميته و سپاه و دادگاه انقالب و...

اند و حسابشان را  و معنى اين كودتا اين بود كه پيش خود نشسته

اند كه هر وضعى پيش بيايد ده تا پانزده  اند و به اين نتيجه رسيده كرده

يا ماشين اعدام  "دادگاه"د مردم را دارند. چماقدا و نيروى مسلح و درص

توانند كار مخالفان را بسازند و نيازى هم به حمايت  را دارند. بنابراين مى

 وسيع مردم نداشته باشند.

بدينقرار آقاى خمينى و مالتاريا، ميان رهبرى محبوب مردم و 

ند، مقاومت خونين حكومت استبدادى بر مردم، دومى را انتخاب كرد

ها و انتقاد مستمرى كه شما بوديد، سبب  مردم مسلمان در برابر اين شيوه

شد كه اين انحراف در قدم به قدم خود از چشم مردم پوشيده نماند. در 

 هاى استبدادشان را برقرار كنند، بى اعتبار شدند. نتيجه پيش از آنكه پايه

كند.  گ را فراموش نمىگويد: تاريخ، اين خدمت بزر آقاى رجوى مى

افزايم كه اين درس، درسى كه از تجربه ما مايه گرفته است را  و بر آن مى

همه انقالبيان خواهند گرفت نسل جوان كشور اين آموزش را بكار خواهد 

 برد و بنياد استبداد را برخواهد افكند.

آقاى خمينى و مالتاريا چون نيازهاى نسل امروز را در جهان متحول 

دانند كه انقالب يك پديده جهانى است و اين حركت  شناسند، نمى نمى

خواهد انسان را از  هاى جوان در سرتاسر جهان است كه مى عمومى نسل

نظام ارزشى رها كند كه بر پايه اصالت زور و ارزش مطلق شمردنش 

 استوار شده است.

به معناى  "آنارشيست"گوئيد من نخستين  بنى صدر: شما مى

بينم خود نيز بر  ام. مى ه هستم كه به رياست جمهورى رسيدهفلسفى كلم

اين باوريد كه انقالب ما، انقالب ملت بر ضد دولت بود. ملت همانند 

كرد فرو  هاى بزرگ برخاست و سازمانى را كه به زور بر او حكومت مى موج

بلعيد. اينكار را بيرون از خواست و رهبرى هر سازمانى به انجام برد. 

در فرانسه نيز  1168قيام پيش از اين نيز سابقه داشت. در ماه مه  اينگونه

قيام را سازمانهاى سياسى سازمان ندادند. آن قيام هم بر ضد نظام ارزشى 

هاى جامعه فرانسوى به علل بسيار از جمله  حاكم بود. در آنوقت ساخت

رسند و مقاومتها  ضعف رهبرى، دوام آوردند اما امواج بعدى از راه مى

رامى شكنند، باورم اينست كه امواج انقالبى بهم خواهند پيوست و جهان 

هاى  را فرا خواهند گرفت. امروز در لهستان باز ملت بيرون از سازمان

بلعد.  رسمى و حاكم، چون موج برخاسته است و دارد دولت را فرو مى

رود و از بخت بد خمينى خود  پندارى ماديتى ناتوان به سراغ معنويت مى

عناى انقالبى را كه در رهبريش قرار گرفت ندانست و گمان برد قدرتى را م
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بايد جايگزين قدرتى ديگر كند. ملت را رها كرد تا دولت بشود. در فكر او 

موجب قطع رشته واليت و بغى  "ولى فقيه "با  "رهبر"تصور مخالف با 

ن هاى وجدانى رهيده است و او سخت نگرا گردد. نسل امروز از ترس مى

است كه چرا جوانهانمى ترسند. با اين نسل در تضاد كامل است و ما را 

شناسد كه چرا با بياد آوردن بيان پاريس و بخصوص نشر فكر  گناه كار مى

گوييم مترس، اسالم واقعى همان است كه  تعميم امامت، به اين نسل مى

از در پاريس از زبان آقاى خمينى بيان شده است، راه رشد است، آزادى 

 قيدها بريا ابتكار است و...

ها از ترس مذهبى و مكتبى  سالمتيان: جان كالم همى رهايى وجدان

 و ايدئوژيك است اين مساله مهم را بايد بيشتر توضيح داد.

اى نيست و  اش با مذهب امر تازه بنى صدر: مساله رشد و رابطه

ن اى جهانى است. هنوز در اروپاى غربى بيان مذهب با بيا مساله

سازمانهاى سياسى ناسازگارى دارد. از بلوك كمونيست حرف نزنيم كه در 

اند و همه  آنجا براى انجام مراسم مذهبى سازمان زير زمينى بوجود آورده

هاى كمونيستى در جنگ با مذهب كامياب  كند كه رژيم چيز حكايت مى

 اند. هنوز آدميان غربى نيز گرفتار اين وسوسه وجدانى هستند كه نشده

كنند با دستورات مذهب سازگار است يا خير؟ و نزديك به دو  آنچه مى

شمارد و دولتها  قرن است كه غرب مذهب را مانع اصلى رشد شرق مى

دلخواه  "رشد "كوشند با از سر راه برداشتن مذهب  اند و مى كوشيده

خواهند موانع پيشرفت  ها تحميل كنند. در واقع مى خود را به جامعه

 خارجى يعنى غرب را از پيش پا بردارند.قدرت مسلط 

اند، ميان دومانع عبور ناكردنى  نسل هايى كه از پى يكديگر آمده

استبداد "اند: نهاد سياسى حاكم و نهاد مذهبى جانبدار  قرار گرفته

. انديشيدن و عمل كردن در بيرون اين دو نهاد غير ممكن "صالح

ه مانع تحصيل فرزندانشان نمود. هنوز بسيار بودند خانواده هايى ك مى

ترسيدند از مذهب بيرون بروند. گرچه بيرون  شدند بخاطر اينكه مى مى

ها بود اما ترس كسانى هم كه از مذهب  رفتن از مذهب ترس خانواده

 "تضاد"هاى آدميان غير مذهبى اين  رفتند بود. در وجدان بيرون مى

شد و آدمى را  كار مىدرونى شده بود و اين تضاد فلج كننده بود. مانع ابت

 كرد. ناگزير از تقليد كوركورانه مى

ها. اينها نيز به زور "غرب زده"چنين بود كه مانع سومى پيدا شد: 

كردند بايد ولو بزور غير غربى را متمدن يعنى  دادند. فكر مى اصالت مى

 گفتند: بايد تا مغزاستخوان فرنگى شد. بن بست كامل بود. غربى كرد، مى

اى پيدا شد: برداشت جديد از  شد ماند، بيان تازه نمى در بن بست

مذهب به عنوان روش رشد و آزادى محرومان. اين بيان نيز، بيانى عمومى 

بود. در همه جاى جهان اين بيان نو، پديدار گشت. اما كاربرد اين بيان 

بلحاظ بسته ماندن درهاى نهاد مذهبى بروى اين بيان، اندك بود. بخش 

گرفت. اما به توده مردم راه  ها را در بر مى صيل كردهكوچكى از تح

 جست. نمى

كه بياد داريد، در اين باره در خانه آقاى پل ويى، بحثى   همانطور

كرديم. در آن بحث از ايرانى و عرب و فرانسوى با عقايد گوناگون شركت 

داشتند نظر ما اين بود كه تا بيان مذهب از پيرايه قدرت ستائى و 

پاك نگردد و اين بيان درونى و وجدانى توده مردم نشود، راه  زورمدارى

 ماند. در اين نظر حاضران با ما موافق شدند. انقالب همچنان مسدود مى

حضور آقاى خمينى در پاريس به جمع ما امكان داد نظرى را كه از 

راه بحث حاصل شده بود به عمل درآوريم. بيان انقالب، بيان اسالم، بيانى 

ه وجدان نسل جوان كشور را رها كرد و انقالب هر سه مانع را از گرديد ك

 سر راه برداشت:

 اصالت استبداد سياسى بى اعتبار شد. -1

و اصالت اشكال معين و  "استبداد صالح"مذهب بر پايه اصالت  -2

اصالت اطاعت محض بى اعتبار شد. بيان جديد به جوان امكان داد از 

و النه كرده بود. ديگر نه در فعل پذيرى و ترسى رها شود كه در وجدان ا

نه در واپس گرايى و نه در غرب گرايى بدنبال هويت موهوم نبود، در رشد 

 جست.  بود كه هويت مى

مانع غرب زدگى نيز با انقالب از ميان رفت چرا كه انقالب  -3

 بود. "اخذ تمدن غربى بدون انصراف ايرانى"بمعناى شكست 

از درون عمل كردن، اين نتيجه حاصل  بدون بدرون در آمدن و

شد. اين درونى شدن صادقانه كامل بود چرا كه بيان عمومى انقالب به  نمى

عنوان بيان اسالم از زبان مرجع تقليد شيعيان و رهبر انقالب اسالمى 

شد. بناى ما بر فريب نبود، بر اين بود كه بيان و نهاد  ايران اظهار مى

شود مانع وجدانى  كه اين نو شدن سبب مى مذهب نو شود. يقين داشتيم

هاى بسيار سريع  و درونى رشد برداشته گردد و جامعه جوان ما با قدم

اى بود. ما  رشد كند. اين رشد، دنباله روى از اروپا نبود، طرح تازه

خواستيم از روحانيت استفاده كنيم و بعد كنارش بگذاريم. نه تنها  نمى

ب بهاى سنگين پرداخته بودند و تكرار هاى پيشين بابت روش فري نسل

تجربه شكست خورده از عقل بدور بود، بلكه در طرح جامعه جديد، 

اخالق توحيدى، اخالق جذب و يگانگى جستن جايى چنان تعيين كننده 

داشت. ما با كمال  داشت و دارد كه ما را از فكر فريب كارى نيز باز مى

خواستيم در اين  م و مىرغبت رهبرى آقاى خمينى را پذيرفته بودي

انقالب بزرگ انقالبى كه به گمان ما، انقالبى جهانى بود و هست او و 

 روحانيت در رهبرى شركت فعال داشته باشند.

خرداد خود گفت: او اول هم خلجانى  25آقاى خمينى در سخنرانى 

كرده است. و اين خلجان، خلجانى بود كه  در دل نسبت به من احساس مى

دانيد كه  در دل مردى روحانى چون او قابل فهم است: مىپيدا شدنش 

در زمينه  "اهل علم"روحانيان، نسبت به نوشته و كارهاى علمى غير 

نگرند. هرچند، چند نوبت گفت شما هم روحانى  مذهب بديده سوءظن مى

هاى درونى او  دانست. ناراحتى و از ما هستيد، اما در واقع مرا روحانى نمى

زند كه او را از  اى مى ديد هر روز حرفهاى تازه قتى مىشد و بيشتر مى

 گرداند. مايه اين خلجان همين بود. باورهايش دورتر مى

  

 1361تير ماه  27تاريخ 

  

با اينهمه، در دوران انقالب، خمينى به روشنايى درآمد و توانايى 

شگرف خويش را در برداشتن هر سه مانع باال نشان داد. در اين دوران 

عدادى را از خود نشان داد كه پيش از وى از كسى ديده نشده بود. است

بيان عمومى انقالب را در چنان معنويتى درآميخت كه ايران را سراسر 

اميد و شادى و دوستى گردانيد. هنرمند چيره دستى شد كه توانست 

ها جا دهد. مردم  جامعه اسالمى آزاد را بگونه واقعيتى ملموس درخاطره

اى تلقى  او را بخاطر باور تمامى كه به او داشتند، وصف جامعه كشور بيان

كردند كه ساخته شده است. آنسان باور كرده بوديم كه پندارى در آن  مى

هاى زيبايى بود و چه معمار توانگرى  كنيم. چه روزها و ماه زندگى مى

 ديد. تاريخ بخود مى

ه روشنايى من فرزند و مريد اين مرد بودم، مردى كه از تاريكى ب

درآمد و نورى را كه گرفت صد چندان بازتاباند، در حقيقت، انقالب ما بيان 

شد.  و خودجوشى جمهور مردم بود و اين هردو در رهبرى او منعكس مى

جست. برادرى، برابرى، رهايى از دولت ستمگر،  او با مردم يكسانى مى

برى او بازتاب اميد و گذار از اندوه قرون به شادى عصر جديد، همه در ره

گفت: من  دانم اما مى يافتند. او خود به اين نقش آگاه بود يانه، نمى مى
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اى  زنم. در نظر مردم حسين زنده رهبر مردم نيستم، من حرف مردم را مى

 شد. بود كه اينبار پيروز مى

ها در ميلشان به رهايى از دولت و ستمگريش  حسين مظهر توده

پيروزى قيام حسينى بود، خمينى نه تنها بود. در اين مرحله كه مرحله 

خواستند از دولت رها شوند، بلكه در  كه مى  شد مظهر توده هايى مى

جستند.  رهبرى و بيان او، روشنفكر و روحانى و توده مردم همسانى مى

ها از رژيم شاه و پيوستنشان به  بيشتر از اين، جريان جدا شدن گروه

گرفت، در رهبرى او جريان تجزيه  ىمردم از طريق آقاى خمينى انجام م

گروه بنديهاى حاكم و جريان وحدت عمومى براى سرنگون كردن رژيم 

شد. آيا توده مردم احساس خطر نسبت به آينده انقالب  آشكارا ديده مى

نهضت ما حسينى است، رهبر ما  "دادند:  كردند وقتى شعار مى نمى

؟ "، رهبر فقط روح اهللخزب فقط حزب اهلل "يا اين شعار:  "خمينى است

داديم  گفتند ما خود نيز اين شعار را مى بسيارى اعضاء احزاب به من مى

براى اينكه هيچ اختالفى مجال بروز پيدا نكند، با همه مردم يك بوم و 

يك رنگ شده بوديم. رفتار مردم پس از پيروزى انقالب اسالمى نسبت 

تند و اينك در رژيم هاى حساس داش به كسانى كه در رژيم سابق مقام

داشتند، نشانه احساس  هاى مهم را همچنان در دست مى جديد نيز مقام

 خطر از تجديد دولت قديم در شكل جديد نبود؟

بهر رو، در لحظات پيروزى بنا بر قاعده، همه به رهبرى خمينى 

خواست بگويد در پيروزى انقالب حضور ندارد.  پيوستند، هيچكس نمى

روزى، لحظه وحدت همه با يكديگر است. اما رهبرى چنين است، لحظه پي

ساخت. نه تنها به اين دليل كه از  خمينى بود كه اين وحدت را ممكن مى

شمرده است،  باستان تا امروز رئيس مذهب خود رامقلد جامعه ملى مى

خواست، نه اجازه از مقامى و  بلكه به اين خاطر كه پيوستن نه سازمان مى

ورائى عالى يا نهادى سياسى، هيچكدام را الزم نه بحثى ورائى در ش

داشت. كافى بود در درياى مردمى كه در سرتاسر كشور به حركت  نمى

 "رهبر فقط خمينى"شدى و صدايت به اين صدا  درآمده بود گم مى

 و بس!  پيوست، همين مى

گرفت. لحظه شكوهمند انقالب  بدينسان، اجتماع ملت تحقق مى

ن هواپيماى حامل او و همراهان بر زمين ايران اسالمى ما، لحظه نشست

دانست. خبرنگارى از او پرسيد  بود. آقاى خمينى اهميت اين لحظه را نمى

چه احساسى دارد و او پاسخ داد: هيچ، اما در بيرون هواپيما ملت بزرگى و 

كرد: لحظه اجماع ملت بود. احساس تحقق  زيبايى لحظه را احساس مى

به همه دست داد بود. پندارى عصر جمشيد از نو آرمان ديرين خلق ما 

آغاز شده است: نه دشمنى، نه ستم، نه نابرابرى، نه غم، نه مرض، نه پيرى، 

 نه مرگ، نه سرما، نه گرما، جهانى سراسر شادى و اميد، جوانى و رشد!

خمينى بيانگر خودجوشى، اظهار كننده بيان عمومى انقالب يعنى 

ساخت و كسى بود كه دولت ستمگر به او  د مىخواستهايى كه همه را متح

شد. ارتش، دستگاه ادارى،  به عنوان مظهر اجماع ملت تسليم مى

شدند و به  قشرهاى باالى جامعه، از راه رهبرى او از دولت شاه جدا مى

پيوستند. جز او هيچ رهبرى كه اين امر راممكن سازد و انقالب را  ملت مى

دانند حتى آنها كه  ين حقيقت را همه مىپيروز گرداند، وجود نداشت. ا

شمارند.  گيرند و خمينى را از اول نابكار و... مى امروز واقعيت را ناديده مى

همه در ملت بودند و ملت در رهبرى او اجماع خويش و پيروزى قطعيش 

 جست. را بر دولت مى

هاى اختالف تبديل  اما بعد از پيروزى انقالب، لحظه وحدت به لحظه

اى از پس يكديگر پديد آورد. در  هاى پيروزى تازه و نتوانست لحظهشد. ا

اى به او نوشتم كه  اين باره بسيار كوشيدم. آخرين بار وقتى بود كه نامه

ها چنين بوده است.  لحظه پيروزى، لحظه وحدت است. در همه جامعه

براى حفظ اين وحدت بايد پيروزيهاى جديد و پى در پى تدارك ديد. شما 

هاى جديد  ايد وبجاى تدارك پيروزيهاى جديد، بحران غلط افتاده براه

كشانيد و از  كنيد و جامعه را از بحرانى به بحرانى ديگر مى فراهم مى

شويد بتدريج موضع  شكستى به شكستى ديگر و در نتيجه مجبور مى

اجتماعى خود را تغيير بدهيد، از رهبرى ملت به رهبرى يك دستگاه 

 ر موضع دادن را دارند به شما تحميل مى كنند و...حاكم زورگو تغيي

او در پاسخ مطابق معمولش سخنرانى كرد و گفت جامعه شناسان 

گويند لحظه پيروزى، لحظه وحدت است و حال آنكه عكس آن صحيح  مى

كند چرا كه هر گروه به  است.در لحظه پيروزى است كه مخالفتها بروز مى

كنند. پس از اين سخنرانى او  اختالف مى رود و با هم دنبال منافع خود مى

را ديدم و درباره نظريه بحران سازى براى اجراى اسالم با او صحبت كردم. 

كوشيدم به او حالى كنم براى آنكه وحدت لحظه پيروزى ادامه پيدا كند، 

ها، خوددارى  بايد بيان انقالب اجرا گردد. به او گفتم علت بروز اختالف

نى است كه در دوران انقالب اظهار كرده است. به او رهبرى از اجراى بيا

كنيد، در نتيجه محتاج بحران سازى و  گفتم شما بيان پاريس را اجرا نمى

شويد. اما شما با اسالم  شويد و هر روز از آن بيان دورتر مى جوسازى مى

ايد. تغيير موضع و تغيير بيان و در نتيجه شكست شما،  يكسانى جسته

اى را كه با آن پيروز  هاى مردم اسلحه شود و توده قى مىشكست اسالم تل

 دهند... اند، از دست مى شده

همانطور كه جريان وحدت از طريق رهبرى او انجام گرفت جريان 

هاى وابستگى نيز به شرحى كه در اين  استقرار استبداد و تحكيم ساخت

كه با ضعف  آيد از راه رهبرى او به انجام رسيد. بدون موقعيت او كتاب مى

عمومى جريانهاى سياسى همراه بود، نيروهاى جانبدار استبداد دينى 

توانستند بر دستگاه ادارى مسلط شوند و قوا را در دست بگيرند. به  نمى

همين سبب نيست كه ما بايد تجربه انقالب را از راه رهبرى او مطالعه 

يك امر  {2}كرد. بدينسان بيان قرآنىكنيم؟ او از نور به تاريكى گذر 

واقع مستمر است. انسان در حركت، از تاريكى به نور و يا از نور به تاريكى 

ماند با همان  كند. افسوس كه آقاى خمينى در نور نماند. اگر مى گذر مى

شد. چه اميدى  سرعتى كه انقالب به انجام رسيد، جامعه جديد ساخته مى

خواستم  اه است كه مىو چه پيام زيبايى براى همه بشريت بود! وجدانم گو

 بهر قيمت از اين فاجعه پيشگيرى كنم اما...

يابيد، از نو بهمان منازعه ديرين  به داليلى كه در اين كتاب مى

بازگشتيم. استبداد سياسى يا استبداد دينى. قرنها جانبدار اين دو 

بايكديگر ستيز كرده بودند و همواره جانبداران استبداد سياسى حكومت 

د. رژيم پهلوى ديگر تنها استبداد سياسى نبود. نماينده قدرت كرده بودن

خواست با تحميل حاكميت قاطع  مسلط جهانى امريكا نيز بود و مى

خويش بر نهاد مذهب، به اين منازعه ديرپاى تاريخى با پيروزى كامل نهاد 

سياسى استبدادى پايان بخشد. اينبار روحانيت حاكم در اين راه افتاد كه 

استبداد حاكميت قطعى خويش را برقرار سازد و ما در اين ترس از راه 

شديم كه كشور دوباره گرفتار دعواى گروه جانبدار استبداد دينى باگروه 

جانبدار استبداد سياسى بگردد و بخواهى نخواهى به سلطه امريكا 

 برخود، گردن بگذارد.

ر فكر توان گفت اين حرف كه او از ابتدا د سالمتيان: پس چگونه مى

 استقرار استبداد دينى بوده است نادرست است؟

بنى صدر: زمينه ذهنى و عالقه شديدش به قدرت و طرز فكرش، 

سبب شدند كه عوامل داخلى و خارجى، در ذهن او بازتابى پيدا كنند كه 

برد. وگرنه در آغاز با و جود آنكه تمايل به اعمال  او را به راه استبداد مى

كرد، چنان شيفته انقالب و شخصيتى كه از رهگذر  قدرت در او بروز مى

خواست  خواست و بلكه نمى انقالب پيدا كرده بود، شده بود كه كمتر مى
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 "موضع بگيرد"وارد كارها بشود. يكبار وقتى به او بسيار اصرار كردند كه 

اند، اينك بايد آزادشان گذاشت  پاسخ داد، اين مردم قرنها در زندان بوده

رو كله يكديگر بزنند تا راه زندگى با هم را پيدا كنند. همانطور تا آنقدر بس

دانيد او پيش نويس قانون اساسى را تصويب كرد و اصرار داشت كه  كه مى

دولت معطل مجلس موسسان نشود و آنرا از راه رفراندوم به تصويب 

برساند، وقتى درباره مجلس موسسان بحث بود آقاى هاشمى رفسنجانى 

كنيد چه كسانى به مجلس موسسان  گفت شما گمان مىخطاب به ما 

آيند و بالئى بر  آيند؟ يك مشت آدمهاى قشرى و ناآگاه و متعصب مى مى

سازند. يا  آورند كه شما را از كرده خود پشيمان مى سر قانون اساسى مى

بار اول كه در كردستان زدو خورد شد و ما به كردستان رفتيم. نخستين 

ب بود، در مراجعت به نزد او رفتم. گفت: تعجب است نوروز دوران انقال

ها  خواهند از بينش ببرند. از اين نمونه اند و حاال مى آزادى پيدا كرده

توانم بشمرم. در تاريخ و زندگانى روزمره بسيارند مردان و زنان  فراوان مى

گذارند وارد ماجرايى نشوند و يا از آن بيرون  بزرگ و عادى كه بنا مى

شود كه با  اما حوادث و عوامل، در زمينه ذهنى مساعد سبب مى بروند،

 وجود مقاومت باز به ماجرا كشانده شوند.

گفت ميزان رأى مردم است، اين اواخر،  چنين شد و مردى كه مى

اند  كردم، گفت: مردم رأيشان را داده وقتى با او در باره مجلس صحبت مى

اند خالف نظر موكل عمل كند؟ تو و ديگر حقى ندارند. گفتم مگر وكيل مى

 تواند!!... با تندى پاسخ داد بله مى

سالمتيان: بنابراين بسيار اهميت دارد كه بررسى كنيم چگونه 

رهبرى انقالب به راه انحراف رفت و صحنه ذهنى و عمل او صحنه مبارزه 

 گروهها بر سر قدرت شد.

مرحله  بنى صدر: امر مهمى كه نبايد از نظر بدور داشت اينست كه

انحالل رژيم پهلوى غير از مرحله ساختن دولت جديدى است كه نه 

سابقه تاريخى داشت و نه در جايى آزمايش شده بود. آقاى خمينى نيز از 

زمينه ذهنى  "واليت فقيه"خود طرحى براى اين حكومت نداشت. جز 

دانست كه مردم بايد  ديگرى نداشت و از اين واليت نيز جز اين نمى

شوند. به شرحى كه در بخش  مى "باغى باغين"نند وگرنه اطاعت ك

هاى اول انقالب،  فرهنگ خواهم داد، از اين واليت صرف نظر كرد. در هفته

ترسيد. ميان  از اثرات آزادى وجدان دينى نسل جوان روز بروز بيشتر مى

دو واقعيت متضاد گير كرده بود: خود او بيانى كرده بود كه يك تغيير 

ديد كه روحانيان جوان و  رفت. و اينك مى يان دينى بشمار مىاساسى در ب

طالب در اين راه ممكن است بسيار دورتر بروند، استقبال شورانگيزى كه 

شد، نشانه يك تغيير بزرگ، يك  از سوى طالب از درسهاى گروه ما مى

نوشتند روز بروز بيشتر  انقالب بنيادى بود. كم نبودند طالبى كه به من مى

ها ما هستيم، به قول شما ارسطو زده  برديم كه نخستين غرب زده پى مى

پرستيم و بجاى توحيد به تضاد باور داريم  هستيم و بجاى خدا، زور را مى

كردند كه ما درس و بحث براه بياندازيم و حوزه قم را از اسارت  و اصرار مى

 ارسطو آزاد سازيم.

رسيدند.  پى در پى مىنگران كننده  خبرهاى كشور جاى همه از روز هر

خواستند به انقالب بعدى  نه تنها درباره عمليات مسلحانه كسانى كه مى

ها  گذر كنند، بلكه درباره آنچه دهقانان در روستاها و كارگران در كارخانه

كردند،  و كارمندان در ادارات و دانشجويان و استادان در دانشگاهها مى

شد و درمانده بود كه چگونه هم  مىزمان به زمان ترس او از آزادى بيشتر 

حرفهايى را كه زده بود، محترم بشمرد و هم مانع از آن شود آزادى كه بى 

شد كشور را از بين نبرد؟ ضعف شوراى انقالب  بندو باريها را هم شامل مى

شد كه روز بروز  و نارسايى عمل دولت در يك زمينه انقالبى سبب مى

كشور دخالت كند. با اين دخالتها از بيان بيشتر از راه امرو نهى درامور 

كرد.  شد و بيان جديدى بر اساس استبداد فقيه اظهار مى انقالب دور مى

 بردند. عوامل داخلى و خارجى او را با شتاب در اين مسير به پيش مى

اى بود كه بحران  ترسيد و جانبدار طرز اداره او كه ابتدا از بحران مى

شد چرا  برهم نزند، بتدريج خواستار بحران مى بوجود نياورد و آرامش را

تواند نيروهايى را كه در موارد عادى پيروى  ديد در بحران بهتر مى كه مى

در كردستان   ارتش خواهد بكشاند. مثالً كردند، به راهى كه مى نمى

جنگيد. نقده در خطر سقوط قرار گرفته بود. باز بدون اينكه به كسى  نمى

 24الحنى خطاب به ارتش صادر كرد كه اگر ظرف  بگويد، امريه شديد

ساعت نقده را آزاد نكنند، چنين و چنان خواهد كرد و امضاء كرد فرمانده 

  كل قوا روح اهلل الموسوى الخمينى

توانست نيروها را بكار بگيرد، بلكه بهانه  نه تنها در بحران بهتر مى

سان بود كه او به كافى براى از بين بردن مخالفان خود نيز داشت. بدين

زمينه ذهنى و فكرى پيشين خود بازگشت و در اين زمينه نيروهايى 

ميدان پيدا كردند كه خواهان استبداد دينى بودند. بتدريج روشنفكران 

كنار زده شدند و مالتاريا و روشنفكرتارياى همدست با او، روز بروز بيشتر 

 ميدان عمل پيدا كردند.

شكل  "واليت فقيه"مت براساس در ذهن آقاى خمينى طرح حكو

كرد و بناگزير از طريق بيان و عمل او هم نيروهاى جانبدار  قطعى پيدا مى

استبداد چه موافقان استبداد فقيه و چه مخالفان اين استبداد و موافقان 

شدند. بدينسان آقاى خمينى كه  تر مى استبداد سياسى روز بروز فعال

و بيان كننده بيان عمومى  مظهر اجماع ملت و حركت خودجوش ملت

انقالب بود، به مظهر نهادهاى سازنده استبداد و بيان كننده بيان استبداد 

 گرديد. تبديل مى

ايد چگونه رهبر ملت، براى  سالمتيان: مگر از قول افالطون نخوانده

هاى داخلى و  شود. جنگ حاكم مستبد شدن ناگزير از بحران تراشى مى

هاى استبدادى بدون بحران  هاى قديم رژيم انانگيزد از زم خارجى برمى

سازى دائم قادر به ادامه حيات نبودند. بد نيست اين مكانيسم را از قول او 

بياوريد تا معلوم بشود اين مساله از روزگاران بسيار قديم، مساله اصلى 

تحول انقالبى بوده است و خوانندگان بدانند كه تالش نسل امروز ايران  هر

ايستد در مبارزه با فكر استبداد چقدر بزرگ و  كند و مى مىكه مقاومت 

 پيروزى در بى اعتبار ساختن گروه حاكم بر جمهورى چقدر عظيم است.

بنى صدر: و بيان شما را نيز درباره نظريه كليسا در قرون وسطى 

بياوريم تا معلوم شود فكر استبداد فقيه از كليساى كاتوليك قرون 

 گيرد. وسطى سرچشمه مى

 .سالمتيان چنين كنيم

 

 شاء يونانى و كليسايى واليت فقيهمن
 

ارسطو، بر اصل ثنويت و تضاد، مردمان را به نحبگان و توده تقسيم 

كند. به باور او توده مردم اخالق بردگان را دارند و زندگانى حيوانى  مى

جويند چرا كه هدف  ها مى كنند. نخبگان خوشبختى را در شرف مى

ها نيز گوناگونند. آنها كه  بناگزير، روح {3}.اينست زندگانى سياسى

در نظام  {4}صاحب عقلند و حق واليت دارند و آنها كه مطيع هستند.

اند و مهر آزادى و اطاعت حتى بر  طبيعت، آزاد و مطيع مشخص شده

مردمانى هستند كه براى  {5}.عادات جسمانى مانيز زده شده است

ها  اند. نفع دومى ه براى اطاعت خلق شدهاند و ديگرانى ك آزادى خلق شده

بردگان از قدرت استبدادى  {6}كند كه اطاعت كنند و عدالت اقتضا مى

 كنند و آزادگان از قدرت سياسى! پيروى مى

بدينسان بنا بر نظام طبيعت، فرمان دادن از سويى و فرمانبردارى از 
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ان از لحظه اى از زندگ سوى ديگر، نه تنها ضرور بلكه سودمند است. عده

شوند.  آمدن، براى فرمانروايى و جمعى براى فرمانبردارى خلق مى  به دنيا

   {7}.اقتضاى نظام سراسر طبيعت اينست

ها باشد، بهتر است  اما براى اينكه حكومت بهترين نوع حكومت

و براى آنكه  {8}بجاى پيروى از يك شخص از قانون ابدى پيروى گردد

بايد كوشيد علم قانونگذارى پيدا كرد. چرا كه  تربيت كرد  بتوان مردم را

     {1}.تواند تكامل بجويد بوسيله قانون است كه آدمى مى

اما قانون شناس و قانونگذار در علم و دانش و تقوى بايد سرآمد 

اگر چندتن در عرض يكديگر بودند،  {11}.باشد. خالى از خوى باشد

بايد مادام العمر حكومت  دستجمعى و اگر يكى بر ديگران مقدم بود، او

  {11}كند.

هر آنكه بر فردى حكومت "اين نظريه، در كليسابدين شكل درآمد: 

كند بر او برترى دارد زيرا هيچ برترى بدون آنكه رأى خداوند بر آن  مى

كند. حكام از طرف خدا برگزيده  تعلق گرفته باشد، وجود پيدا نمى

كند، بمقابله با خداوند برخاسته اند. لذا آنكه با مافوق خود مخالفت  شده

قانون "بدينسان پاولو، بجاى  (Saint - Paul, Epitre Romain)"است

دهد و بتدريج واليت كليسا بصورت يك  مشيت الهى را قرار مى "طبيعى

 آيد. اصل ضرور در مى

در اروپاى آغاز قرون وسطى، حكومت كليسابر روى زمين به تفصيل 

هاى كاتوليك و سالطينى كه تازه قدرت  ينموضوع بحث پاپها و تئوريس

تا  1173گرفتند قرار گرفته است. پاپ گرگوار هفتم كه در سالهاى  مى

كرد از نخستين تدوين كنندگان نظريه  بر كليسا حكومت مى 1185

حكومت تئوكراتيك بشمار است. وى با استناد به متون عهد عتيق و 

يحيت بود. از تورات هاى مس جديد، مدعى سلطنت بر سراسر سرزمين

دست "گويد يهوه  رسول مى  (Germie)كرد كه: ژرمى اين قول را نقل مى

خود را دراز كرد دهان من را لمس نمود و گفت، من به اين ترتيب كالم 

ها  ها و سلطنت گذارم و از اين روز تو را بر ملت خود را در دهان تو مى

و خراب كنى و بسازى سازم كه بركنى و بكشى و ويران بسازى  مسلط مى

 "و بكارى

كرد كه بنابر آن مسيح به پير گفته  و قول ديگرى از انجيل نقل مى

تو پير هستى و روى اين سنگ، كليساى مرا بنا خواهى نهاد، من "است: 

دهم و آنچه را كه تو روى  به تو كليد سلطنت آسمانها و بهشت را مى

ه را كه تو روى زمين ها بسته خواهد شد و آنچ زمين ببندى در آسمان

و بر اين مبنا پير را جانشين قدرت  "بازكنى در آسمانها باز خواهد شد

دانست. پس از او، نواب و جانشينانش را كه  خداوندى بر روى زمين مى

 دانست. اى مى ها باشند داراى چنين سطله همان سلسله پاپ

ها  سانكرد كه: چون همه ان ها، ارسطو استدالل مى بر اساس اين قول

اى هستند كه چوپانى آنها توسط مسيح به پير واگذار  از شاه و رعيت رمه

كنند جز آنها كه طريق الحاد  شده است، همه كسانى كه خدا را عبادت مى

اند واليت و حق حكومت پير را بر خود  و بندگى شيطان را برگزيده

نان او را اند و پس از پير ناگزير بايد واليت و حق حكومت جانشي پذيرفته

گفت پاپ جز اجراى اراده خداوندى كار ديگرى  بر خود بپذيرند. وى مى

كند. كليسا براى اجراى همين خواست و استمرار حكومت الهى ايجاد  نمى

 Mere)شده است و بهمين علت نيز به كليسا لقب مادر جهانى

Universelle)  داد. و گرگوار از پاپ ژالز(Gelase) كرد كه قولى نقل مى 

از آنجاكه همه مومنان "نويسد:  بنا بر آن وى به امپراطور الكساندر مى

ها نيز از پاپ كه  بايد در امور دينى از اسقف خود پيروى كنند و اسقف

اند تابع  كنند، )سالطين نيز اگر ايمان آورده نايب مسيح است تبعيت مى

راده همين قانون عمومى هستند( سالطين نيز در امور دنيوى بايد از ا

كليسا پيروى كنند، چرا كه امور دنيوى از امور دينى از نظر كيفيت پست 

تر نيز ضرور  ترند. وقتى تبعيت در امور عاليتر ضرور است در امور پست

هاى شرق نقل  باشد. گرگوار قول ديگرى از پاپ ژول خطاب به اسقف مى

اند.  شدهكند كه بنا بر قول مسيح، كليدهاى درهاى بهشت به پير داده  مى

 كند كه: وى باستناد اين قول استدالل مى

به زعماى كليسا داده است كه  "وقتى خدا اين قدرت را منحصرا "

درهاى آسمانها و بهشت را بروى مردم بگشايند، بطور مسلم قدرت 

. بر پايه اين استدالل، "حكومت بر امور زمينى را نيز به ايشان داده است

د كه از كليسا پيروى خواهند نمود و يا گفت: يا مردم مومن هستن مى

مومن نيستند و نافرمانند كه در اين صورت، حكومت مردم نافرمان، 

شناسند، چگونه ممكن است قادر بمقابله با  مردمى كه چه بسا خدا را نمى

 قدرت خداوند باشد و مومنان بدان گردن بگذارند؟

ل مسيح نقل رسد: از قو گرگوار از راه ديگر باز به همين نظر مى

آنكس كه ارباب كليسا را ميهمان و يا احترام كند، مرا ميهان "كرد كه:  مى

كند به مسيح  و يا احترام كرده است، و آنكس كه به آنها بى احترامى مى

گرفت كه نافرمانى  . از اين قول اينطور نتيجه مى"بى احترامى نموده است

ست و بر اين اساس به اهل از كليسا و سلسله مراتب آن نافرمانى از خدا ا

كارتاژ كه بر ضد وى طغيان كرده بودند نوشت شما نه بر ضد ما كه بر ضد 

 ايد. ايد و از اطاعت او سرباز زده خدا طغيان كرده

هاى ديگر مانند اپنوسان  نظر گرگوار هفتم پس از وى توسط پاپ

 مورد تائيد و تاكيد قرار 1214-1312و بنيفاس هشتم  1118-1216سوم 

گفت: سالطين قدرت خود را از رئيس كليسا به  گرفت. اينوسان سوم مى

 گيرد. گيرند همانطور كه ماه نور خود را از خورشيد بعاريت مى عاريت مى

كرد كه نه از جهت حق ارث و نمايندگى پير و  و بنيفاس استدالل مى

نه از جهت قابليت منعكس ساختن نور واليت هيچ مقامى جز كليسا قادر 

 ادعاى نمايندگى از پير و واليت بر مردم نيست. به

شدند كه چون اختيار  ها بر اين پايه بنا مى البته همه اين استدالل

ايمان و اعتقاد مردم به كليسا واگذار شده است حق حكومت كردن بر 

آن كليسا است. در حقيقت از آنجا كه در آئين كاتوليك،  مردم نيز از

هستند و بدون تصديق كليسا كسى مومن كليسا و اعتقاد دينى يكى 

آمد. توضيح آنكه  كليسا امرى منطقى بنظر مى  رود، حكومت بشمار نمى

كليسا حق و امتياز تعميد يعنى تصديق تدين و ايمان دينى افراد را 

داشت، بدون آنكه كليسا تعميد كسى را گواهى كند، آن كس كاتوليك 

ار عقيده افراد را داشت و شد. بدينسان كليسايى كه اختي شمرده نمى

داد، حق نظارت بر باور دينى آنها را نيز  صفت متدين به اشخاص مى

كرد. نزد  داشت. متدين بايد درباره اعتقاد خود به كليسا گزارش مى

كرد و كليسا حق تفتيش  كشيش به گناه و نزلزل عقيدتى خود اعتراف مى

 مستمر عقائد او را داشت تا مبادا منحرف شود.

ز كليسا حق بخشيدن گناه و يا تكفير شخص را داشت. و از آنجا با

كه پى بردن به درجه تقواى اشخاص و علم به اراده خداوندى را حق 

دانست. حق حكومت كردن و آموزش و قضاوت و اداره  انحصارى خود مى

 شناخت. امور اقتصادى را حق خاص خود مى

ى از علماى اسالم با اين نظر به قلمرو اسالم نيز راه جست و بسيار

اين نظر كه مخالفت بنيادى با اصول اسالم دارد، به مخالفت برخاستند. از 

جلمه خود آقاى خمينى در پاريس از اين نظر عدول كرد و بشرحى كه 

 خواهى خواند، واليت را از آن جمهور مردم شناخت.

حاصل اين واليت، وضعيت كنونى كشور است. انقالب چنان 

ترين غرب  هم در بحبوحه ترقى عمومى بشر، قربانى كهنهشكوهمندى، آن

ها شد: توحيد به ثنويت تحويل شد و حاكم گشت. رهبر مردم به  زدگى
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 عنوان افالطون مستبد شد:

بنى صدر: و اينك قول افالطون درباره چگونگى تبديل رهبر به 

 مستبد:

حتى وقتى رهبر ملت از اطاعت مطلق توده مطمئن است،  -سقراط 

ها آنها را  گذرد و به انواع بهانه افراد ملت خويش در نمى  ريختن خون از

كشاند و  كنند و بدست كسانى نظير خود، آنها را به دادگاهها مى متهم مى

آاليند. او خون افراد  ها مى با ستاندن جانشان دست خويش را به جنايت

همانحال كشد. در  كند و يا مى چشد. آنها را تبعيد مى ملت خويش را مى

زند.  هاى فقيران و تقسيم زمين ميان دهقانان حرف مى از بخشيدن قرض

آيا بحكم ضرورت و يا بنا بر قانونى تقديرى است كه اين رهبر بايد بدست 

دشمنانش فاسد بگردد و يا از راه يكى شمردن خود و دين مستبدى ستم 

 گر بگردد، گرگ بگردد؟

 ميان است.گلوكن پاسخ داد: پاى ضرورتى بزرگ در 

سقراط: چنين است عاقبت كار رهبرى كه مردم را بر ضد ثروتمندان 

 انگيزد. بر مى

 گلوكن: آرى 

سقراط: اگر بعد از رانده شدن، برغم دشمنانش به قدرت برسد، 

شود كه بنام آرمان مردم بساط استبداد  مستبد تمام عيارى نمى

 گستراند؟ مى

 گلوكن: مطمئناً

دان نتوانند او را از قدرت برانند و يانتوانند از سقراط: اما اگر ثروتمن

ميانش بردارند، با برهم زدن ميان رهبر و مردم در فاسد كردنش 

 كنند. هاى نهانى براى از ميان برداشتن نيز دريغ نمى كوشند. از توطئه مى

 گيرند. گلوكن: آرى اين توطئه انجام مى

كه اينك در دور  سقراط: در اين اوضاع و احوال است كه جاه طلبان

خواهند براى  آورند و از مردم مى ها فغان بر مى و بر رهبرند، از خطر توطئه

 دفاع از حيات رهبر خويش، پاسدار در اختيارش بگذارند.

و مردمى كه سرشار از اعتماد به رهبرند، پاسداران را در اختيارش 

 ترسند بجان او سوء قصد شود. گمارند چرا كه مى مى

  اينطور است حقيقتاً گلوكن: آرى

زند، به همه كسانى كه  سقراط: رهبر در روزهاى اول لبخند مى

گويد كه او مستبد نيست. در علن  دهد، مى بيند روى خوش نشان مى مى

ها را ميان مردم و  بخشد، زمين ها را مى دهد، وام و خلوت وعده بسيار مى

مهربان باشد، كوشد با همه نرم و  كند، و مى نزديكان خود تقسيم مى

 اينطور نيست؟

 گلوكن: چرا.

سقراط: اما وقتى خاطر را از دشمنان خويش از راه سازش با اين و 

افروزد تا كه مردم به رهبر  تخريب آن، بياسود همچنان آتش جنگ را مى

 نيازمند بمانند.

 گلوكن: طبيعى است.

 انگيزد كه ها را بر مى ها و اختالف سقراط: و نيز بدين خاطر جنگ

اند، ناچار بشوند تنها به گرفتاريهاى  مردمى كه مالياتها فقيرشان كرده

 روزمره شان سرگرم بگردند و كمتر بر ضد او برخيزند.

 "گلوكن: مسلما

ها روح آزاده داشته باشند و تن به استبدادش  سقراط: و اگر بعضى

اى براى حذفشان ايجاد  ها و برخوردها، بهانه ندهند، درجريان جنگ

اندازند به اين دليل  هاى دشمنان مى آنها را به زير ضربه "نند. مثالك مى

است كه سلطان جائر، مردى كه بنام آرمان و دين به قدرت رسيده است، 

 انگيزد. ها را بر مى جنگ

 گلوكن: بطور احترازناپذير!

 شود. سقراط: اما با اين كارها روز بروز در نظر مردم منفورتر مى

 گلوكن: چرا نشود؟

اند و  سقراط: اما در ميان كسانى كه در باال آمدن به او يارى كرده

گويند و در حضور او و يا در  صاحب نفوذند، بسيارى آزادانه سخن مى

كنند، دست كم شجاع ترينشان اينكار  جمع خودشان، اوضاع را انتقاد مى

 كنند؟ را نمى

 گلوكن: محتمل است.

بالمنازع بماند بايد خيال  سقراط: پس مستبد جائر اگر بخواهد رهبر

رساند كه  خود را از وجود آنها راحت كند. و با حذف آنها كار را بجايى مى

نه در ميان دوستان و نه در ميان دشمنان خويش، آدم با ارزشى بر جاى 

 گذارد. نمى

 گلوكن: مسلم است.

سقراط: او با چشمانى نافذ بايد آنان را كه شجاعت و بزرگى روح 

با از دست دادن خوشبختى با همه آنها   غنى دارند بشناسدواحتياط و 

جنگ كند و برايشان دام بگسترد تا كه آنها همه را تصفيه كند و كسى از 

 آنان را دركار دولت باقى نگذارد.

 گلوكن: چه شيوه خوبى براى تصفيه آنها!

سقراط: آرى: روشى ضد روشى كه پزشكان براى پاك كردن تن 

گردانند و  ر حقيقت پزشكان آنچه را بد است ناپديد مىبردند. د بكار مى

گذارند، رهبرى كه اينك مستبد جابر شده  آنچه را خوب است برجا مى

 كند. است عكس اينكار را مى

 گلوكن: اگر بخواهد قدرت خويش را حفظ كند، بدينكار ناگزير است.

شود،  سقراط: آيا بر اثر رفتارش، هر اندازه در نظر مردم منفورتر مى

 كند؟ به پاسداران بيشتر و وفادارتر نياز پيدا نمى

  گلوكن: بدون شك

سقراط: اما اين پاسداران وفادار چه كسانى هستند؟ آنها را از كجا 

 خواهند آورد؟

گلوكن: خودشان خواهند آمد. اگر حقوق بپردازد، بسيارى بسوى او 

 كنند. پرواز مى

جيان مگسانند كه از هر سقراط: اى واى! مثل اينكه به نظر تو خار

 شوند. سو بدور او جمع مى

 گلوكن: درست فهميدى، مقصودم همين بود.

سقراط: اما از اهل كشور خود چه كسانى را خواهند داشت، از اهل 

 خواهد؟ كشور خويش نمى

 گلوكن: چه؟

گرداند و پس از آنكه آزادشان ساخت  سقراط: بندگان را شهروند مى

 كند. پاسدارشان مى

 گردند. و اينها با وفادارترين پاسداران او مى ن: مطمئناًگلوك

گويى، شرط مستبد شدن اينست كه بعد  در حقيقت همانطور كه مى

ها را بركشد و دوست و محرم را ز خويش  ها اين دومى از كشتن اولى

 بگرداند.

 تواند كسان ديگرى را به خدمت بگيرد. سقراط: و نمى

برند.  ن شهروندان تازه، بااو بسر مىكنند. اي اين رفقا ستايشش مى

 گريزند، اينطور نيست؟ دارند و از او مى اما مردمان با شرف او را منفور مى

 توانند بكنند؟ گلوكن: افسوس، جز اين مى

، هنر عقل و اوريپيد "سقراط: بدين خاطر نيست كه تراژدى، عموما

 رود؟ استاد بى بديل اين هنر بشمار مى

مستبدان از راه خريد " ن پر از مغز از اوست:گلوكن: ربط اين سخ
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 "كنند عقل پيدا مى "عاقالن"

و منظورش از عاقالن كسانى هستند كه با مستبد همراهند و در 

 خدمت او هستند.

بد نيست بيادت بياورم كه در روستاهاى ما كسانى را كه موضع 

 يا گرگ آدم "آدامجيل قورد"شوند  كنند و جانبدار مالك مى عوض مى

اند و يا افالطون زندگى واقعى آنها  خوانند. آنها از افالطون آموخته نما مى

 را كه طى قرنها صحنه اين تجربه است در اين بيان آورده است؟

بطوريكه خوانده و خواهى خواند، در تجربه انقالب ما نيز، رهبر ملت، 

ان را كشد و چسان جوان گرگ شد. ببين چگونه نااليقان و نادانان را بر مى

گويد: اينقدر نگوئيد آقاى رجايى علم ندارد، عقل  كشد! مى گروه گروه مى

 دارد!!

كنند كه آنها  كنند: كارهايى مى و او و مالتاريا با غريزه مرگ عمل مى

 كند. را به سرعت به مرگ خفت بار نزديك مى

بدينسان با تشكل نهادهاى جديد به سبب عوامل داخلى و خارجى 

شمارم، در زمينه ذهنى مساعد، آقاى خمينى  ينده بر مىكه در فصلهاى آ

شد، از اين زمان دو خط از يكديگر جدا  بتدريج به بيان مالتاريا نزديك مى

گرفتند. آقاى هاشمى رفسنجانى  شدند. دو اسالم از يكديگر فاصله مى مى

اين دو اسالم را اينطور توصيف كرد: اسالم فيضيه و اسالم بنى صدر. و به 

ر خودم اسالم زورپرستى و اسالم ضد زورپرستى، اسالم ضد رشد و تعبي

 اسالم رشد، اسالم ضد آزادى و اسالم آزادى.

سالمتيان: يا اسالم غير ممكن و اسالم ممكن. در عمل وجود دو خط 

مشخص در رهبرى انقالب و وفادارى گروه ما به بيان عمومى انقالب، 

نند: اسالمى كه هر روز بحران سبب شد كه مردم دواسالم را در عمل ببي

انگيخت و اسالمى كه  ها بر مى ها و خشونت ساخت و اختالف و ويرانى مى

با ميدان دادن به محرومان جامعه، به سنل جوانى كه تشنه ابداع و ابتكار 

داد. كمى انصاف امكان  بود، او را در ساختن سرنوشت خويش شركت مى

اى خود را از  خاص دريابند. لحظهترين اش دهد اين واقعيت را بدبين مى

هاى شخصى رها سازند و از خود بپرسند اگر گروه ما بر بيان  حب و بغض

ماند و در  ورزيد و در عمل به آن وفادار نمى عمومى انقالب اصرار نمى

وفادارى به اين بيان تا رو در رو ايستادن با آقاى خمينى و قبول همه 

ها سابقه كه به حكومت  با قرن رفت، نهاد مذهبى خطرهايش پيش نمى

رسيدنش آرزوى ديرين جامعه ما شده بود و عاشوراها و فرصتهاى 

مذهبى ديگر، چيزى جز بروز اين آرزو نبودند، چگونه با اين سرعت بى 

ها كم  شد؟ آيا در گذشته استبدادهاى محبوب در جامعه اعتبار مى

هتر از هر شخصى در خمينى ب  اند؟ در حال حاضر وجود ندارند؟ آقاى بوده

جهان قادر نبود اين استبداد محبوب را بوجود بياورد؟ خوب است هر 

كس و هر گروه از روى انصاف كمى در اين باره تامل كند، آنوقت خواهد 

هاى استبداد  دانست كه كارى بغايت بزرگ انجام گرفته است: نه تنها پايه

نه تنها اسطوره اين ريزد،  جديد بكلى سست شده وا مروز و فردا فرو مى

هاى جانبدار  اسبتداد با سرعتى باور نكردنى شكسته است و گروه

اند، بلكه مهمتر از همه اينها  استبداد دينى و غير دينى بى اعتبار شده

نهادند و  وجدان نسل جوان امروز از قيد و بندهايى كه به نام دين بر او مى

ت. اين نسل دوباره به ساختند نيز رها شده اس كارپذير و متالشيش مى

 بند در نخواهد آمد.

شد و با جدا  بنى صدر: در حقيقت رهبرى از بيان انقالب جدا مى

شد تا بر مردم حاكم شود. الگوى  شدن از بيان، از مردم نيز جدا مى

 "خط امام"حكومتى كه در حال ساختنش بودند، اين بود. وفادارى ما بر 

شد كه جريان جدا  وزمره، سبب مىيا بيان عمومى انقالب و افشاگرى ر

شدن از بيان انقالب و مردم و روى آوردن به نهادهاى فشار و تضييق 

بيشتر گردد. بدون استفاده از پوشش آقاى خمينى اينكار شدنى نبود. هر 

كوشيدند آقاى خمينى را در جانب خود نگاهدارند. جريان  دو طرف مى

شد، استفاده از نهادهاى  پيش مير فت، هر اندازه افشاگرى بيشتر مى

توانست جانب مارا بگيرد.  گشت. آقاى خمى مى فشار و اختناق فزونتر مى

اما از نابختيارى يك مالتاريا قرارداشت و زمينه ذهنى و نادانى هايش او را 

 كشاند. به راه مالتاريا مى

سالمتيان: هنوز جاى توضيح داد كه بر همه روشن بگردد چرا آقاى 

ه موفقى كه پيش پا داشت نرفت؟ مگر انقالب با آن سرعت و خمينى از را

در جريان آشتى عمومى زحمتكشان و روحانيان و روشنفكران به نتيجه 

 نرسيد؟ چرا تجربه موفق را رها كرد و در پيرايه استبداد دينى افتاد؟

بنى صدر: غير از عامل ذهنى كه شرح كردم و عوامل داخلى و 

هم كرد، نادانى رهبرى را نيز بايد در شمار خارجى كه شرح كردم و خوا

 عوامل بزرگ تاريخ و چگونگى جريان يافتن آن شمرد.

  

 

  رهبرى هاى نادانىـ 2
  

بنى صدر: به گمان من بزرگترين نادانى، ندانستن رابطه استقالل و 

آزادى است و يك پديده عمومى است. در بيشتر كشورهاى زير سلطه 

تبداد امرى داخلى و استقالل امرى خارجى اين تصور حاكم است كه اس

توان درخارج استقالل نداشت و در داخل آزادى داشت. يا  است. مى

توان در داخل استبداد ودر خارج استقالل داشت. بسيارى از  مى

روشنفكران نيز در پى اين فريب شدند و بر آن شدند كه براى استقالل 

تواند در امور داخلى، دخالت بايد استبداد برقرار كرد تا قدرت خارجى ن

اى ديگر به دنبال اين باور شدند كه بهتر است آزادى بدهيم و  كند. پاره

 بتدريج به استقالل دست پيدا كنيم.

ها پيش از انقالب به شدت رواج داشتند. از اينرو نخستين  اين بحث

كوشش ما اين بود كه از زبان آقاى خمينى بگوييم مرحله اول حكومت 

مرحله حكومت ملى است حكومتى كه استقالل و آزادى را يك  اسالمى،

كوشد و موفق شديم. وقتى آقاى  شمارد و در پى استقرارش مى مى

مهندس بازرگان به پاريس آمد، در نوفل لوشاتو، او و آقاى بهشتى و من با 

داشتيم و بهنگان نهار از من خواست، رابطه استقالل و آزادى  هم بحث مى

ها ادامه داشتند و  رح كنم و چنين كردم. با وجود اين بحثرا براى او ش

بحران سال اول انقالب اسالمى ايران نتيجه جداكردن حساب آزادى از 

 حساب استقالل بود.

آقاى خمينى، در پاريس، وقتى متنى را كه آقاى دكتر سنجابى 

ود، امضاء كرده بود، خواند با قلم خود كلمه استقالل را كه از قلم افتاده ب

نمود.  انگيز و اميدبخش مى افزود. اين تاكيد و دقت براى ما بسيار شگفت

دانست  اما به شرحى كه در بخش فرهنگ خواهد آمد، به علت آنكه نمى

رابطه آزادى با استقالل چيست، در پى اين فريب رفت كه براى استقالل 

 ساند.بايد آزاديها را محدود كرد و كار اين محدوديت را به حذف كامل ر

 25در اين زمان كه ما در مخفى گاهمان به اين بحث مشغوليم 

، راديوها همچنان به نشر خبر و بحث درباره هواپيماى آرژانتينى 1361تير

دهند. اين هواپيما وسائل يدكى و  اند ادامه مى كه روسها ساقط كرده

 1كرده است. اسلحه و مهمات از اسرائيل به ايران حمل مى

ير مستقيم اسلحه از اسرائيل دو تن از گروه ما، درباره خريد غ

آقايان دكتر تقى زاده و شمسائى از لندن گزارش كرده بودند و هشدار 
                                                           

از تالويو به قبرس و از آنجا وقتى به فرنگ آمديم، دانستم ورقه پرواز هواپيما ـ  1
 به تهران وجود دارد. از ايران نيز ورقه درخواست جواز عبور را براى ما فرستادند.
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داده بودند. اين گزارش را در شوراى دفاع طرح كردم. آقاى سرهنگ 

ام، گفت  فكورى كه او را مردى باشرف و غيرتمند و وطن دوست يافته

بود. گفتم بهتر اين است كه با خود  همينطور است و خود نيز مخالف

صدام حسين صلح كنيم و از اسرائيل براى جنگ با ارتش عراق اسلحه 

 نخريم. قرار شد نخرند.

اند، خريد  ديده شود كه از وقتى كار ما را ساخته مى اينك معلوم مى

اند. در نظر  را انجام داده و حمل اسلحه و مهمات را به ايران سازمان داده

ينى تمايل به اسرائيل از رفتن به جهنم بدتر بود، اينكار را چگونه آقاى خم

براى خود توجيه كرده است؟ جدائى از مردم و حكومت استبدادى بر 

داند كه  سازد. مالتاريا مى مردم، روى آوردن به خارجه را احترازناپذير مى

گردد. پس به دفاع از  شكست در جنگ، نابودى او را نيز سبب مى

اعتبار "بخشد و از اين به بعد به  و حاكميت خويش تقدم مى موجوديت

 گردد. هر حرامى حالل مى "ثانوى

و نيز پس از تماس آقاى بهشتى با آمريكائيان براى استقرار يك 

مساله گروگانگيرى با تسليم كامل به امريكا حل  1رژيم با ثبات در ايران،

شهريور  17فشاگرانه شود دو روز بعد از سخنرانى ا شد. اينك معلوم مى

آقاى خمينى نگران موقعيت خويش گشته و با امريكائيان براى حل  1361

پس از آن قراردادهايى نظير قرارداد  2.مساله گروگانها تماس گرفته است

تالبوت بسته شدند. بعد نوبت به بازسازى بودجه رژيم پيشين و افزايش 

دن به دو بلوك بحسب توليد نفت و كاهش قيمت آن رسيد و از نو باج دا

هاى مفصل و  احتياج رژيم حاكم شروع شد. آقاى خمينى نشنيد. نه نامه

نه توضيحات حضورى در او موثر نشدند. بگمان خود بااستبداد كشور را از 

برد. به راه  كرد اما در عمل كشور را در راه وابستگى مى خارجه حفظ مى

شدند و ايران از نو  زى مىهاى وابستگى بازسا برد. تمام ساخت آمريكا مى

 افتاد. به راه استبداد و وابستگى مى

را بر حكومت نگاهدارد.  "روحانيت"كرد كه  اينهمه را براى آن مى

حدود دو ماه پيش به جمعى از روحانيان كه به نزد او رفته بودند گفته بود، 

ها باز  ايران در خطر است. اگر شما در كارهاى دولت وارد نشويد، كالهى

داند  همه جاها را خواهند گرفت و روحانيت را كنار خواهند زد. او باز نمى

انجامد. در حقيقت،  رود ك سرانجام به حذف روحانيت مى كه از راهى مى

او اينك از سويى لباس جالدى پوشيده است و مخالفان استبداد و 

وز دارد و از سوى ديگر ناگزير ر وابستگى را از پى يكديگر از ميان بر مى

هاى  كند. رشته هاى جهانى دراز مى به روز بيشتر دست نياز بسوى قدرت

 شوند. وقتى  تر مى ها بيشتر و محكم وابستگى

چرخهاى اقتصادى و سياسى و نظامى و فرهنگى بر مدار سلطه 

قدرت خارجى بگردش درآمد، به ديوان ساالران و فن ساالرانى نياز 

ر گسترده را اداره كنند. اين زمان كه افتد كه بتوانند اين فعاليت بسيا مى

 رسد، زمان مرگ مالتارياست. زود نيز مى

از اينروست كه امريكا آقاى خمينى را در قبال جانبداران استقالل و 

كند و از هم اكنون دوره بعد از خمينى را تدارك  آزادى حمايت مى

 بيند. مى

در دقايق سالمتيان: بهمين دليل نبود كه وقتى به اينجا آمدم هم 

اول گفتم يك امر مثل روز روشن شده است كه حاكمان، با قساوت تمام 

 خواهند مخالفان سازش با قدرتهاى خارجى را يكجا از بين ببرند؟  مى

 كنند. بنى صدر: اما بدون اينكه بدانند، گور خويش را نيز مى

                                                           

دريافت كردم. كتاب ساليوان سفير  1361بنا بر گزارشى كه اوائل فروردين ماه ـ  1
گويد اول بار او  آمريكا در ايران به هنگام سقوط شاه نيز منتشر شده است و او مى

 بوده كه پيشنهاد كرده است وحدتى ميان روحانيت و ارتش بوجود آيد

 .اين كتاب را بعد از آمدن به پاريس خواندم و قول هاشان را آوردم -سالينجر ـ  2

گويد  سالمتيان: اگر در حرف آقاى خمينى دقت كنيد به امريكا مى

مرداد بر سر آقاى كاشانى درآورديد بر  28ن بار آن بازى را كه در اگر اي

گمان  سر من و روحانيون حكومت گر درنياوريد، آماده سازش هستيم.

 شود. كند با اين كشتارها حكومت پايدار و ابد مدت مى مى

داند كه اسالم را كنار گذاشته است و به راه  بنى صدر: پس مى

، "اسالم ممكن"رين حجت بر درستى رود! اين خود بهت سازش مى

اسلحه توده مردم براى دفاع از استقالل و آزادى و تامين رشد سريع 

 نيست؟

سالمتيان: از آنروز كه وابستگان به غرب و اين گروه از دو سو به 

دانند كه دشمن اصلى جانبداران  شما و گروه ما حمله آوردند، هردو مى

اول از شر مجموعه نيروهايى راحت  خطر استقالل و آزادى هستند و بايد

 كنند. بشوند كه در اين خط عمل مى

بنى صدر: اينك معلوم شد چرا به راه ما، براى استقالل و آزادى 

 نيامدند و بيان عمومى انقالب را رها كردند و...

دانيم؟ چرا نتوانستيم  سالمتيان: اما مگر راه خود را درست نمى

م؟ هنوز بايد بحث را ادامه دهيم تا بر نسل رهبرى را در اين راه نگاهداري

 هاى اين آزمايش تاريخى، روشن بگردد. جوان كشور، همه جنبه

صدر: نادانى ديگر آقاى خمينى و گروه رهبرى كننده و بلكه  نیب

نادانى عمومى، جهل به برنامه عمل براى دستيابى به هدف كه استقالل و 

لت رجايى، مخالفان در مجلس آزادى باشد بود. مگر به هنگام معرفى دو

نگفتند دولت برنامه ندارد و مگر بهنگام معرفى دولت رجايى، مخالفان در 

اى در پاسخ نگفت،  مجلس نگفتند دولت برنامه ندارد و مگر آقاى خامنه

 هيچكس برنامه ندارد؟

"مالتاريا"اما اين تنها 
نبودند كه برنامه  "روشنفكرتاريا"و  3

اى ارائه نكرده بود. سانسور مانع از آن شده بود  هنداشتند، هيچكس برنام

كه بيانيه جمهورى اسالمى را حتى بخوانند. در حقيقت، بلحاظ آنكه هر 

كرد مخالفت را بايد از راه حذف انجام داد، گروههاى سياسى  گروه فكر مى

خواند نوشته هايى را كه از آن خودشان نبود، برخود حرام كرده بودند.تا 

را در اوائل انقالب به اعضاى شوراى  "بيانيه جمهورى اسالمى"بدانجا كه 

انقالب و به اعضاى هيات وزيران دادم بخوانند بلكه از روى برنامه عمل 

كنيم، اما آنها زحمت خواندن آن متن را هم بخود ندادند و هنوز نيز 

گفتند هيچكس برنامه ندارد  اند. اگر خوانده بودند در مجلس نمى نخوانده

ز نمايندگان نيز جز شما و احمد عضنفرپور نخوانده بوديد. وگرنه غير از و ا

 گفت برنامه جامعى نيز وجود دارد. شد و مى شما نيز كسى پيدا مى
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اند.  را نخوانده "بيانيه جمهورى اسالمى"اما روشنفكران نيز اغلب 

رسيده بود، درباره  مگر به همين چند روز قبل از آقاى ش. پ نامه مفصلى

ضرورت يك جبهه به رهبرى من و اظهار تاسف كرده بود كه هنوز از 

زنم. ندانسته بود كه اين بيانيه بر اساس  بيانيه جمهورى اسالمى حرف مى

مطالعه ابعاد سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه ايرانى براى 

 ايجاد يك جامعه مستقل و آزاد است!

كوشيد وجود  كرد و مى دليلى خود را سانسور مىاما هر گروهى ب

اى  بيانيه را ناديده بگيرد. حزب جمهورى اسالمى، خود را به نظريه تازه

                                                           

 "ماليان مستبد"اصطالحى است كه هادى غفارى در مقام توجيه  "مالتاريا"ـ 3
ت همه ماليان را مستبد بر زبان آورده است. ما نخواستيم آنطور كه او گفته اس

را بكار ببريم، چرا كه از نظر ما  "ديكتاتورى مالتاريا  "بخوانيم و اصطالح او يعنى 
 اكثريت روحانيان با استبداد مخالفند.
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كرد: استبداد سياسى و ليبراليسم اقتصادى، بازگشت به نظريه  مجهز مى

شدند كه روز به روز  راهنماى رژيم پيشين. مشكالت پى در پى سبب مى

سى بيشتر گردد و همين امر تغييراتى را در وضع تمايل به استبداد سيا

گرديد. وعده هايى كه  هاى اقتصادى سبب مى اجتماعى و راه حل جويى

شدند و نيز قانون هايى كه به  روزهاى اول انقالب به زحمت كشان داده مى

رسيدند، اينك  اى اقتصادى و اجتماعى به تصويب مى قصد تغييرات ريشه

 شدند. كنار گذاشته مى

در روزهاى اول انقالب، به سبب آنكه نه يك طرح عمومى براى 

اى براى اجراى اين طرح،  ساختمان جامعه جديد داشتند و نه برنامه

خواستند بر اساس توده ستاييى و توزيع امتيازات ميان مستضعفان  مى

استبداد اقتصادى بسود "حكومت خويش را بسازند، اما بتدريج 

ليبراليسم اقتصادى سپرد. با تشكيل دولت  جاى خود را به "مستضعفان

رجايى اميتازها پى در پى به وارد كنندگان و آنها كه بازار داخلى و 

شدند. در بحث آزاد درباره  بازرگانى خارجى را در دست داشتند داده مى

 1211، آقاى مهندس سحابى پرسيد چرا از قشرهايى ك 1361بودجه سال 

اند، ماليات نگرفتيد و چرا در  ده بردهسو 1351ميليارد ريال در سال 

ايد از اين سودى كه در تاريخ ما بى مانند  بودجه امسال پيش بينى نكرده

توانيم  بوده است ماليات بگيريد؟ آقاى وزير مشاور پاسخ داد، چون نمى

ام  بگيريم، از اينجهت بابت وصول ماليات نيز رفمى را در بودجه ذكر نكرده

سال به باال را  12جوان از  51تواند روزى  تى مىو همين دولت به راح

آورند،  اى به دست مى اعدام كند. چطور است از كسانيكه سودهاى افسانه

تواند گروه گروه اعدام  تواند ماليات بگيرد اما نوجوانان و جوانان را مى نمى

كند؟ جواب اينست كه آن ناتوانى به دليل اين توانايى است و به عكس 

رفتند و  ماندند آن سودها به جيب اقليتى كوچك نمى ها برجا مىاگر آزادي

 كردند. ها نيز ضرورت پيدا نمى اين اعدام

اند، بنام اسالم هيچ راه حلى ندارند كه  و اينك به بن بست رسيده

اند و راه حل هايى كه با استبداد  ها برهم افزوده شده ارائه كنند. بحران

ندارند. ناگزير به شكنجه و اعدام به عنوان  مالتاريا نيز جور درآيند، وجود

اند كه خود نيز  اند. وضعى پديد آورده آخرين حربه حكومت پناه برده

دانند چند روز ديگر زنده  اند و نمى هرگونه امنيتى را از دست داده

 مانند. مى

سالمتيان: آقاى خمينى و گروه حاكم بطور مستمر نشان داده است 

تى آقاى خمينى درباره شما به اين عذر پناه برد خورد ح ك زود فريب مى

بنابراين  "ايم من و مردم فريب خورده"كه درباره رئيس جمهورى 

خورد نيز از عوامل مهم تغيير حال رهبرى  ذهنيتى كه آسان فريب مى

اند و  است. دشمنان انقالب آسان از اين فريب خوردن استفاده كرده

 كنند. استفاده مى

ز نادانى هايى كه بر شمردم، يك نادانى و كج رفتارى بنى صدر: غير ا

تاريخى نيز سبب استحاله رهبرى گشت/. بگذاريد از شرح اين نادانى 

بسيار مهم شروع كنم تا خوب روشن شود كه زمينه ذهنى رهبرى چرا 

 مساعد گردش بجانب استبداد بود.

 سالمتيان: از اين نادانى شروع كنيم.

ام كه روحانيت  ام و يا از كه شنيده خواندهدانم كجا  بنى صدر: نمى

همواره نه گفته است اما راه حل نداده است: به فلسفه يونانى نه گفته اما 

سرانجام آنرا پذيرفته است تا بدينحد كه امروز بدون توجه به قانون 

ساله را باغى باغين  12اساسى، به عنوان تظاهرات خيابانى كودكان 

كشد. با مدرسه جديد نيز  الفت با واليت فقيه مىشمارد و به عنوان مخ مى

مخالفت كرد، با... مخالفت كرد، اما هيچگاه راه حلى پيشنهاد نكرد. 

سال اخير، همواره به مظاهر فرهنگ غربى نه گفته است  151بخصوص در 

و در بسيارى موارد حق بجانب او بوده است، اما هيچگاه راه حل پيشنهاد 

 نكرده است.

ه خواهم داد به پيشنهاد ما مساله حكومت اسالمى را به شرحى ك

اى  طرح كرد. همين و بس. گروه ما كوشيد طرح جامعى براى جامعه

ها،  اى كه فراخناى رشد انسان بگردد، فراهم آورد: موازنه اسالمى، جامعه

توحيد و تضاد، اصول راهنماى حكومت اسالمى، اقتصاد توحيدى و كيش 

اسالمى و... كوششهايى بودند كه براى روشن  شخصيت و بيانيه جمهورى

كردن ابعاد سساسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نظام جمهورى 

اسالمى براى ايجاد جامعه آزاد و مستقل و رشد ياب به عمل آمدند. بيانيه 

جمهورى اسالمى، برنامه براى رسيدن به استقالل و آزادى و فراهم آوردن 

 طرح بود. شرائط متحقق گرداندن اين

پيش از انقالب وقتى در نجف بود و بعد كه به پاريس آمد و در تهران 

و اسالم شناسان و  "اهل علم"نيز چندين و چند نوبت از او خواستم كه 

روشنفكران را فرابخواند تا درباره طرح جديد جامعه نو بحث كنند، بى 

 فايده بود.

نه تنها هيچ كوششى  گذرد، امروز نيز كه دو سال و نيم از انقالب مى

بلكه كوششهاى ما را نيز عقيم گذاشتند.  1در اين زمينه به عمل نياوردند

 مجلس خبرگان سبب اين گريز را بر همه معلوم كرد.

آگاهى نداشت و چون   مالتاريا از اسالم به عنوان يك نظام

كرد، و در دوسال و نيم حاكميت  ترسيد و مخالفت مى دانست مى نمى

اطاعت و خشونت نخوانده است. ما نسل امروز را به انديشه  خويش جز به

و عمل به ابداع و ابتكار، به دوستى و سازندگى خوانديم و مالتاريا به 

اطاعت و خشونت. همين پناه بردن به بحران سازيهاى داخلى و خارجى و 

ها بهترين حجت بر ناآگاهيشان بر يك طرح "جوسازى"بقول خودشان 

يك جامعه جديد است. يك ضرب المثل قديمى جامع براى بناى 

رود. مالتاريا نيز چون نه  داند، به راه پيشينيان مى گويد، آدمى كه نمى مى

طرحى براى اجرا داشت و نه سابقه و سنتى وجود داشت، شيوه حكومت 

 رژيم پيشين را در پيش گرفت.

 ها و بر اثر اتخاذ اين شيوه رهبرى، آقاى خمينى اينك عامل جدايى

ها گرديد: روشنفكران يكسره روى گردان شدند، روحانيان به پنج  اختالف

 گرايش مشخص تجزيه شدند:

 مالتاريا روحانيان حكومت گر -1

  يا بيان عمومى انقالب "خط امام"روحانيان جانبدار  -2

  روحانيان مخالف استبداد دينى آقاى خمينى -3

  روحانيان بى طرف و گريزان از سياست -4

وحانيان جانبدار حكومت ليبرال كه آقاى خمينى بر آن بسط ر -5

 يد نداشته باشد.

مالتاريا بجاى مستضعفان به سراغ قشرهاى حاكم در جامعه پيشين 

 رفت و در صدد وحدت با آنها شد.

وقتى جريان تجزيه شدت و وسعت گرفت، مالتاريا براى توجيه 

ضائيه، به تخطئه علم حاكميت جاهالنه خويش بر قواى مجريه و مقننه و ق

و تخصص دست زد. جريانى همانند جريان دوره پهلوى از سر گرفته شد، 

با اين تفاوت كه در آن رژيم روحانى را و در اين رژيم درس خوانده و 

 كردند. بخصوص فارغ التحصيالن خارج را تخطئه مى

وقتى گروهى را براى نخست وزيرى معين كردم، بهانه رد چند تن از 

اند! و سالها پيش از انقالب،  اين بود كه در اروپا و امريكا تحصيل كردهآنها 

در مجلسى درباره يكى از رجال آن دوره صحبت بود كه چطور با همه 

                                                           

پذيرد كه هنوز  مى 1361آقاى هاشمى رفسنجانى در نماز جمعه اول آبانماه ـ 1
 اند يك الگوى اسالمى ارائه دهند.  نتوانسته
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نفوذى كه داشت نخست وزير نشد؟ جواب اين بود كه تحصيالت جديد 

 نداشت!

ت وقتى بر اين نادانى، اين واقعيت را بيافزائيم كه آقاى خمينى به هم

روشنفكران رهبرى جسته بود، مرجعيت او و بيشتر از اين رهبرى او 

توانند بفهمند  نتيجه كوشش بى دريغ روشنفكران بود، )همه به آسانى مى

كه در جامعه ما آن روحانى كه به عنوان مرجع مورد قبول جمهور درس 

شود و روحانيان  هاى جديد بگردد، از سوى همه مردم پذيرفته مى خوانده

فهميم چرا  گذارند( مى واهى نخواهى به مرجعيت او گردن مىبخ

كوشيدم موافقت عناصر قشرى را جلب كند و در حقيقت با روى  مى

گردان شدن روشنفكران به اين امر نياز روزافزون داشت. بسيار بودند 

گفتند، دانشگاه  روحانيان نزديك به او كه در مقام ستايش از او مى

ى است. و دانشگاه پاداش اين حمايت را از آقاى يكپارچه با آقاى خمين

 خمينى گرفت.

سبب اين نادانى انقطاع زمانى است. در حقيقت تحول در جهان و در 

ها از زمان بريده و  كشور ما با سرعت بسيار انجام گرفته است. و حوزه

اند. مالصدرا فيلسوف گرانقدر چهارصد سال  رابطه با آن را از دست داده

ماندن مردم مسلمان شد و با آن  "مقلد"اين خطر و خطر  پيش متوجه

باغى "كرد و مخالفت با تقليد را،  مخالفت كرد. آنروز فقيه حكومت نمى

كردند. اينست كه هفت سال در كهك قم تبعيد شد.  تلقى نمى "باغين

 شد. و اعدام مى "از امروز مرتد "اگر امروز بود

واقع نشد، در زمينه سياسى اين انقطاع تنها در زمينه دانش دينى 

نيز بصورت پرهيز از عمل واقع شد. نتيجه آنكه وقتى انقالب روى نمود، 

ميان تمايل به قبضه تمام عيار دولت و توانايى نظرى و عملى بر اداره امور، 

 شد. فاصله بزرگ بود و بزرگتر مى

گفتند ده درصد كادرها  پنداشتند: مى در ابتدا كار را ساده مى

ند و ده درصد ضد اسالمند و هشتاد درصد بى طرف هستند. اگر مسلمان

ها كار "مكتبى"آن ده درصد ضد اسالم راتصفيه كنيم، بقيه زير دست 

خواهند كرد. اين همان اشتباه دردناكى بود كه شاه سابق وقتى به آن پى 

رفت. اين اشتباه سبب شد كه آقاى خمينى و روحانيان  برد كه بايد مى

ون از همكارى كادرها محروم گردند و در تنهايى و نادانى باز بطور روزافز

 هم بيشتر به استبداد مطلق روى آورند.

هاى  ها توجه پيدا كرديم و با توجه به نادانى اينك كه به اين نادانى

ديگر رد قلمرو سياست داخلى و خارجى و اقتصاد و فرهنگ )بخصوص 

رد( كه آنها را به موقع گي نسبت به تحول علمى و فنى و شتابى كه مى

خوردند. در حقيقت  توانيم بفهميم چرا زود فريب مى خواهم شناساند، مى

ها آقاى خمينى و مالتاريا، همواره عكس العمل هستند.  بدليل اين نادانى

 در جريان انقالب نيز او به عمل رژيم و خيزش عمومى مردم پاسخ داد.

مورد حزب جمهورى و در مورد جنگ، در مورد گروگانگيرى، و در 

توان به جرات گفت كه در سه  مالتاريا همواره عكس العمل بوده است. مى

 سال اخير يك حركت ابتكارى مهم از او ديده نشده است.

كند، يك نمونه را در اينجا  براى اينكه معلوم شود او چگونه عمل مى

ا بر روم بن هاى ديگر را بتدريج كه در نوشتن پيش مى آورم و نمونه مى

 موقع خواهم آورد:

شد كه نيايد.  خواست به ايران بيايد از ايران توصيه مى وقتى مى

آقاى دكتر بختيار مخالف بود. آقاى اشراقى به من گفت آقا نظر شما را 

پرسند؟ شرحى تهيه كردم و جهات مثبت و  درباره رفتن به ايران مى

كه رفتن به صالح گيرى كردم  منفى را بر شمردم و در پايان چنين نتيجه

گويند صالح نيست  است و وقتى به ديدار او رفتم گفت: همى كه آنها مى

شود رفتن ما عين صواب است! در مورد گروگانگيرى نيز  برويم، معلوم مى

كرد، در موارد ديگر نيز... بدينقرار فريب دادن ايشان  همينطور عمل مى

هار مالتاريا درآمد، كار ساده ايست. از وقتى به تهران بازگشت و در م

توان انتظار داشت: قدرت  كارش يكسره اشتباه و پوزش است. جز اين نمى

آيد.  طلبى جور در نمى آيد اما با همكارى طلبى جور در مى مطلق با اطاعت

دارد كه عكس  هاى بسيار حاكمان را بر آن مى طلبى با جهل قدرت مطلق

روز فريب بخورند واز بيم  شود كه هر العمل بگردند و همين امر موجب مى

 سقوط، به زور و خشونت و بحران تراشى رو بياورند.

ها كه  بدينسان تحت تاثير عمل گروه ما و افشاگريمان و نادانى

 هاى بزرگ راسبب شدند، اسطوره شكست. اشتباه

ام برايت نقل كنم،  جا دارد در پايان اين فصل مطلبى را كه شنيده

اند و او برايشان خوابى را كه ديده  نى رفتهگفتند گروهى نزد آقاى خمي

خواب ديدم اطرافم همه جا آتش گرفته بود و اين آتش "نقل كرده است: 

 "شد تا اينكه بدامان لباسم سرايت كرد. به من نزديك مى

  

  

 

  بخش دوم
 عوامل سياسى بازسازى استبداد
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عوامل سياسى داخلى دهم كه چگونه  در اين بخش برايت شرح مى

هاى جامعه در رژيم  و خارجى دست در دست هم سبب شدند ساخت

هاى اول انقالب متوقف گردند و از نو  پيشين برجا بمانند. تالشهاى ماه

 ها بپردازند. گردانندگان رژيم جديد خود به ترميم ساخت

از  "نهادهاى انقالب"از  بدينسان در فصلى برايت از عوامل داخلى،

كوشم كه چگونگى تحول  زنم و مى ريا، از روشنفكراتاريا حرف مىمالتا

اينها و اثرشان را بر بازسازى استبداد در ايران دوران انقالب شرح كنم و 

خواهى ديد كه گذرگاه آقاى خمينى و رهبرى او بود. از طريق رهبرى او 

 داشت. نظام پيشين موانع ادامه حيات خويش را از پيش پا بر مى

ل ديگرى از عوامل خارجى بازسازى استبداد حرف خواهم و در فص

زد: گروگانگيرى و اثر آن بر تحول انقالب به ضد انقالب و جنگ و اثرات 

آنرا بر بازسازى استبداد مورد بحث قرار خواهم داد. از محاصره اقتصادى 

 در بخش سوم بحث خواهم كرد.

رى ملت اين عوامل در مجموع سبب شدند كه آقاى خمينى از رهب

نهادهاى "به مستبد خونريز بدل گردد، اما اين تبديل نتيجه تحول 

و پيدايش مالتاريا و روشنفكرتاريا و كوششان براى جانشين  "انقالب

 پيشين بود. "طبقه دولتمردان"شدن 

  

 فصل اول
 عوامل داخلى بازسازى استبداد

  

سالم، از روزگاران باستان تا سقوط شاه يعنى هم پيش و هم پس از ا

در عمل شاه مظهر تمامى ملت و وحدت سرزمين و مرجع منزلت ساكنان 

رفت. شاه مصدر بيم و اميد بود. سخنش نبايد دو تا  فالت ايران بشمار مى

 شد. حرفش قانون بود...... شد و بايد اجرا مى مى

هاى بزرگ و  بدينسان در سرزمينى كه در آن اقوام گوناگون و ايل

ايل به وحدت و دولت مركزى از طريق شاه اظهار زيستند، تم كوچك مى

گرديد. تسليم شدن به شاه و وفادارى به او، تسليم شدن به تمامت  مى
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 شد. ملت و اظهار وفادارى به ملت تلقى مى

طلبى،  بدينقرار ميان دو تمايل يكى منطقه گرايى و ديگرى مركزيت

شخص شاه جست و تمركز همه قدرتها در  همواره تمايل دوم غلبه مى

گشت. از اينرو  ضرورت حفظ كشور از خطرهاى داخلى و خارجى تلقى مى

  خواند و به بود كه با وجود مشروطيت، شاه سابق خود را منشاء قانون مى

 داد. دولتهاى امينى و علم اجازه قانون گذارى مى

انسان جز در رابطه با قدرت سياسى، منزلتى نداشت. در نتيجه 

مراحم شاه وابسته بود. درنظام شاهنشاهى منزلتها  حتى در حيات خود به

ها و دست  شدند. انسان در حيات و فعاليت نه تثبيت و نه رعايت مى

دانى كه درباره منزلت انسان در  آوردهايش بازيچه قدرت مداران بود. مى

جامعه ايران مطالعه طوالنى كردم و سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه 

دهد و آن نيرويى  معه ما تثبيت منزلتها تشكيل مىاساس آزادى را در جا

گردد كه ايجاد و تثبيت منزلتها را  سرانجام از حمايت مردم برخوردار مى

 اساس كار خويش قرار دهد.

اما شاه تنها نبود كه خود را ولى بر حق و نماينده يزدان و مظهر 

ز اسالم تمامت ملت و وحدت سرزمينى به شمار آورد. موبد موبدان و بعد ا

شمردند و  مرجع تقليد نيز خود را ولى بر حق و مظهر تمامت ملت و... مى

خواندند. با يك تفاوت بزرگ كه قانونگذار را  شاه و دولتش را ظلمه مى

شمردند.  خواندند و حفاظت قانون و تفسير آن را حق خويش مى خدا مى

ندگان بود، ميان نماي از آنجا كه شاه در راس قدرت سياسى حاكم مى

قدرت سياسى يعنى شاه و نماينده قدرت مذهبى يعنى رئيس مذهب، 

رسيد و گاه به  رابطه تضاد و سازش برقرار بود. گاه كارشان به سازش مى

 دشمنى و درگيرى.

در جريان تاريخ نهاد مذهب بنوعى نمايندگى ملت بخصوص بوم 

ها شد و نشينان را يافت و خواهان اجراى قانون و ايجاد و تثبيت منزلت

 هاى حكومتگر شد. شاه در راس نهاد سياسى معرف دولت و ايل

روحانيت دينى براى دفاع از قانون و منزلتهايى كه قانون ايجاد 

 هاى بزرگ از جمله اين وظايف را از آن خود گرداند: كرد، وظيفه مى

  بسيج يكپارچه مردم بهنگام هجوم خارجى -1

  دفاع از يكدستى و خلوص دين -2

 دفاع از ملت در برابر استبداد دولت و -3

حفظ وحدت دينى مردم، طوريكه بسيج مردم بهنگام ضرورت  -4

آسان انجام پذيرد. از اينرو بود كه بهنگام اقامت آقاى خمينى در پاريس، 

بيش از همه بر ضرورت ايجاد و تثبيت منزلتها تاكيد شد. توجه به بيان 

اصلى اين بيان را قانون و حكومت  كند كه زمينه انقالب، بر تو روشن مى

ها مردم  ها و قرن اى از مقامى است كه قرن دهد. وعده قانون تشكيل مى

گويد و  اند. شخصيتى كه دروغ نمى نگريسته "تالى معصوم"در او به مثابه 

گذارد. مضمون اصلى اين وعده، ايجاد و  كند به اجرا مى بيانى را كه مى

 .تثبيت منزلتها براى همه بود

ترين مردم ما، آزادى در نان پيدا كردن  در ايران، حتى براى محروم

شود. بسيارند ضرب المثل هايى كه اين مضمون را بيان  خالصه نمى

كنند. فالنى اوضاعش روراه است چرا كه از هفت دولت آزاد است.  مى

دانى كه در جامعه ايلى و جامعه روستايى ما توليد بدون مشاوره توليد  مى

 گان و رسيدن باتفاق آراء شدنى نيست.كنند

اند كه به سه نياز جامعه پاسخ  در تاريخ ما، نهضت هايى پيروز شده

 اند: گفته

وحدت و استقالل كشور، يا دفاع از منزلت مستقل در برابر  -1

 قدرتهاى خارجى 

 اصالحات يا تغيير رابطه دولت و ملت و -2

هاى تعريف شده و دين يا ايجاد حكومت قانون. يعنى منزلت -3

اند،  تثبيت شده براى همه. به تدريج كه به اين منزلتها بى اعتنا شده

 اند. اند و راه زوال در پيش گرفته اعتبار خويش را از دست داده

به شرحى كه خواهى خواند مردم ما همه گونه نهضتى را با 

زمند اند، آنرا كه نيا ايدئولژيهاى گوناگون در تاريخ طوالنى خود آزموده

بودند و خواستند حكومتى با ضمانت مقام مرجعيت بود. اينبار برخاستند 

و تحت زعامت مقام مرجعيت انقالب كردند، بدان جهت كه قدرت 

سياسى مظهر بى ثباتى، بلكه فقدان منزلتها در جامعه بود، و رهبرى 

 رفت. مذهبى مظهر خواست اين منزلتها به شمار مى
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داشتند  خص مهندس بازرگان و دولت او بر اين امر اصرار جدى مىش

كه افراد و گروهها و روحانيان و غير روحانيان نه خارج از قانون عمل كنند 

و نه خارج از مجراى قانونى يعنى دولت اقدام كنند. اما اين خواست 

دادند و روش  اى نادرست انجام مى درست و سخت ارزشمند را بشيوه

گرديد كه خواست همگانى و تاريخى مردم كشور جامع  سبب مىنادرست 

عمل نپوشد و جريان انحراف آغاز بگيرد و در عمل به جريان اصلى مبدل 

 گردد.

گردد كه در نظر بياوريم، هم  نادرستى روش وقتى بيشتر نمايان مى

ملت سخت بى صبرانه در انتظار تغييرهاى اساسى بود و هم تمامى 

ناپذير بكار  ن بر اين بى صبرى مثل يك محرك مقاومتتبليغات در افزو

بخشيد. رقابت همه  رفت و هيجان و تب تغييرهاى بزرگ را شدت مى مى

شد هيچ گروهى حاضر نشود ميدان تبليغ و عمل را به  با همه سبب مى

هاى سياسى،  ديگرى بدهد. زمينه اين رقابت مهار نكردنى واقعيت

دند كه به صورت بيماريهاى اجتماعى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بو

ساختند. دولت مهند بازرگان  بزرگ و سخت رنج آور، جامعه را بى قرار مى

تبليغاتى  -شد جريان شدت و شتاب گير رقابتهاى سياسى  نه موفق مى

دادند،  را متوقف يا حتى مهار كند و نه باورها و طرز عملش امكان مى

 د.روشهاى متناسب با موقعيت اتخاذ كن

روش دولت مهندس بازرگان بر حفظ بنيادهاى ادارى و انتظامى و 

نظامى و اصالح آنها مبتنى بود. كشورى كه رژيم شاه بر جا گذاشته بود، 

شد كرد:  درهم ريخته و سراسر از خطرها انباشته بود. دو كار بيشتر نمى

موقعيت گرفت تا آنها با  يا با سرعت بايد در اين بنيادها، انقالب انجام مى

گرديدند. ويا در كنار آنها با شتاب بنيادهاى  اجتماعى جديد هم آهنگ مى

گرفتند. بنيادهايى كه به دليل تشكيل شدنشان و موضوع  جدى شكل مى

شدند،  كارشان كه تسكين فورى حادترين دردهايى بود كه اظهار مى

 بيانگر انحراف انقالب از مسير خود بودند.

واست تاريخى مردم ما، يعنى به دست با تشكيل اين نهادها، خ

ها، بدون آنكه توجهى را جلب كند و يا تغيير جهت، از بين  آوردن منزلت

رفت. در حقيقت اين امر كه بنيادهاى بجا مانده از رژيم پيشين دچار  مى

آوردند،  سر بر مى "انقالبى"شدند و در كنارشان نهادهاى  دگرگونى نمى

بود. از آنجا كه نهادهاى  هاى پيشين مى بنفسه گزارشگر پيروزى ساخت

شدند و از قدرت جديد  بجا مانده از رژيم پيشين ابزار قدرت تلقى مى

 "انقالبى"برآن شد كه برق آسا نهادهاى  "مالتاريا"كردند  پيروى نمى

 يعنى نهادهايى را بسازد كه ابزار قدرت او باشند.

وردهاى مراكز از زمان شروع به نهاد سازى، حركت انقالب به برخ

شد و رژيم پيشين، در اشكال تازه به حيات  متعدد قدرت تبديل مى

 داد. خويش ادامه مى
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گويم مالحظه مرگ نوزادى كه انقالب بود،  مالحظه اين خطر، چه مى

داشت كه با تمام توان بكوشم. در اين باره بارها با آقاى  مرا برآن مى

، مساله را در شوراى مهندس بازرگان و اعضاء دولت او صحبت كردم

انقالب طرح كردم، با آقاى خمينى در ميان گذاشتم در سخنرانيها و 

ها و  ها خطر بزرگ حفظ نهادهاى پيشين را با ساخت ها و مصاحبه سرمقاله

محتواها كه داشتند و ايجاد نهادهاى جديد كه بخواهى نخواهى روشهاى 

  براى مردم شرح كردند، نهادهاى فشار و اختناق پيشين را تقليد مى

ها از  ها و سخنرانى ها كارنامه، و مصاحبه كردم. اگر امروز در مجموعه مقاله

 ."انقالب نوزاد را نكشيد"بينى يك فرياد بيشتر نيست:  نو بنگرى، مى

از ابتداى انقالب تا امروز اين سخن را تكرار كردم: اجرائيه بايد از 

و دولت بايد اجراء كند. وقتى نظريه پيروى كند و ملت بايد تصميم بگيرد 

به علل فرهنگى انحراف و چگونگى القاء ايدئولوژى پرداختم اين معنى را 

دهم. در اينجا مقصودم اينست كه انقالب از جمله  بيشتر توضيح مى

بمعناى اينست كه فكر جديد بر قوه اجرايى حاكم گردد و قوه اجرايى به 

ن تغيير كند. اگر دستگاههاى خدمت هدفهاى انقالب درآيد و متناسب باآ

اجرايى بر جا بمانند و فكر جديد را بخدمت بگيرند، انقالب درنطفه خفه 

گرفت وتصميم  شده است. در دوران رژيم پيشين قوه مجريه تصميم مى

بايد مردم تصميم  كرد. اينك مى خود را بزور به جامعه تحميل مى

ن همان جريانى است كه با گذاشت. اي گرفتند و قوه اجرايى، به اجرا مى مى

همه تالشى كه بكار رفت پديد نيامد، چرا كه گروه رهبران جديد، بجاى 

رفتن در پى تغييرات بنيادى، بدنبال تقسيم گوشت قربانى قدرت رفتند. 

هاى قدرت استبدادى برجا ماندند و بلحاظ روش اصالح طلبى  ساخت

رخارج دولت مراكز دولت موقت كه با انقالب ناسازگارى بتمام داشت، د

شدند و كشور پهناور ما  جديد قدرت مثل قارچ از پى يكديگر سبز مى

اى و شهرى و حتى  عرصه عمل و برخوردهاى مراكز قدرت محلى و منطقه

 گرديد. روستايى مى

داشت  دولت آقاى مهندس بازرگان از توجه به اين واقعيت غفلت مى

است. در اين باره چند نوبت  طلبى، بعدى از انقالب، امرى محال كه اصالح

در روزنامه انقالب اسالمى سرمقاله نوشتم و چند نوبت در اجتماعات 

دهد  صحبت طوالنى كردم و كوشيدم حالى كنم كه وقتى انقالب روى مى

از جمله بدين معنى است كه اصالح دستگاههاى پيشين با حفظ 

ها  ه ساختساختهايشان، ممكن نبوده است. انقالب به اين معنى است ك

طلبد. انقالب به اين معنى است كه مانع يا موانع بازدارنده  دگرگونى مى

ها، ممكن گردند. اگر بجاى اين  اند، تا تغييرات در ساخت برداشته شده

تغييرات به اصالح دستگاههاى موجود بسنده گردد، نيروى انقالبى 

پيشين  هاى بناى نظام هاى خردكننده خود را به ديواره همچنان ضربه

كند. درست در اين مرحله حساس، تجربه اينطور گفت كه  وارد مى

ناآگاهى رهبرى از كارى كه بايد كرد، ناآگاهى روشنفكران از تغييراتى كه 

اساسى هستند، ناآگاهى مردم از مجراى اصلى كه نيروى انقالبى در آن 

ن و بايد به جريان خويش ادامه دهد، بخواهى نخواهى رهبران و روشنفكرا

دارد كه به دست خود مجرا يا مجارى انحرافى حفر كنند  مردم را بر آن مى

 و چنين كردند.

ادبيات و فعاليتهاى سياسى سال اول و دوم انقالب هنوز در دسترس 

ها بدل سازيم، فيلم تبديل انقالب به ضد  اند، اگر امروز آنها را به صحنه

بينيم كه رهبران جديد و  بينيم. از جمله مى انقالب را روشن و واضح مى

هاى سياسى كه در رژيم پيشين، بيش از همه قربانى فقدان  سازمان

منزلتها بودند، خود، خواست تاريخى مردم خويش را براى ايجاد 

منزلتهاى ثابت و استقرار حكومت قانون از ياد بردند و در مقام رقابت در 

ش امكان تحصيل سهم بيشترى از گوشت قربانى قدرت، به دست خوي

استقرار حكومت قانون و برقرارى منزلتهاى ثابت را از ميان بردند و امروز 

اند، در جهنمى كه با تالش لجوجانه  در بى قانونى كاملى كه برقرار كرده

اند، كمترين تامينى ندارند و قربانيان، و نخستين ربانيان  خويش ساخته

كوشيدم. اما ميدان  هستند. من براى اينكه كنود نشوم، بيش از حد طاقت

خواستند نظريه پرداز و معمار قدرت  رقابت بر سر قدرت بود و همه مى

 جديد بشوند:

نظريه حفظ قدرت پيشين و اصالح آن به علت آنكه قدرت  -1

پيشين محصول مشترك استبداد و وابستگى بود، در عمل به شكست 

خواست  ىانجاميد تجربه دولت بازرگان با همه نيت خيرى كه داشت و م

قانون و منزلتهاى انسانى را قربانى تغييرات ساختى و خارج از قانون و 

 شتاب زده، نگرداند، در عمل به شكست انجاميد.

ايجاد نهادهاى جديد، به عنوان ابزارهاى قدرت جديد، در عمل  -2

هاى پيشين قدرت به  بمعناى خوددارى از ادامه انقالب و تبديل ساخت

شاه و "اين تغيير ناگزير بود جاى خالى  هاى جديد بود. ساخت

اى پر كند. الاقل در مرحله اول اين ضرورت  را با رهبرى تازه "شاهنشاهى

احترازناپذير بود. چرا كه قدرت جديد بدون تمركز اختيارات در يك 

و  "فقيه"رهبرى ممكن نگرديد، از اين نظر بود كه بتدريج صحبت 

اريس از يادها رفتند. پيش نويس هاى پ فقيه طرح شد و وعده "واليت"

قانون اساسى كه بر اساس مشى سياسى پاريس تنظيم شده بود و بواليت 

داد، كنار گذاشته  مردم آنهم از طريق راى عمومى مردم امكان عمل مى

 شد.

اختالف ما با رهبرى حزب جمهورى از همين زمانها شروع شد. آقاى 

هاى  رفتند. و در آن ايام كه پايهبهشتى ودوستان او آرام آرام به اين راه 

دادم.  شدند، من پى در پى هشدار مى قدرت پراكنده جديد گذاشته مى

مهر ماه  24ها بودند. از جمله در  هاى انقالب اسالمى در اين زمينه سرمقاله

براى تهيه قانون اساسى متناسب با  "مالتاريا"در بحبوحه تالش  1358

 اينطور نوشتم: "ژى و رهبرىالقاء ايدئولو"قدرت تحت عنوان 

 داشت: مگر نه ايدئولوژى شاهنشاهى مشخصات زير را مى

 تمركز همه قدرتها نزد شاه... -

 حل همه مشكالت با استفاده از اشكال گوناگون زور. -

توان  لزوم جستجوى پيوندگاه در نظام جهانى، چون به شرق نمى -

 امريكا، متحد شد.وابسته شد ناچار بايد با غرب و قدرت متفوق آن 

مقدارى فساد احترازناپذير است چون رشد بدون ريخت و پاش  -

 شود. نمى

پيشرفت بدون از ميان برداشتن عناصر ضد پيشرفت و ارتجاع  -

آيد و نه بايد  ممكن نيست و با اين عناصر جز زبان زور، زبان ديگر بكار مى

 بكار برد.

 يو و تلويزيون و...در نتيجه امور فوق، حزب و روزنامه و راد -

بايد ابزار پيشبرد مرام شاه بعنوان رهبر عالى جنگ براى پيشرفت 

شوند. هرگونه ستايش از  باشند وگرنه محكوم به انحالل و تعطيل مى

 رود. آزادى جز در ستايش رهبر عالى و راه و روش او توطئه بشمار مى

او  هاى باال اينست كه دولت و قدرت مطلق نتيجه منطقى خاصه -

اصل است و جامعه و خواست او فرع. اگر تعارض ميان دولت و فرد پيش 

آمد، حتى اگر تعارض ميان بخشى از جامعه و دولت پيش آمد، باز هم 

بيشتر، اگر تعارض ميان تمامى يك ملت و دولت پيش آمد، باز هم بيشتر، 

اصل  1اگر تعارض ميان تمامى يك ملت و رهبر خودكامه پيش آمد كرد
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البته وقتى فرد و گروه و ملت بايد تابع محض و  است و حق با اوست. رهبر

بى چون و چراى شاه باشند، امنيت و منزلت نيز در درجه اول حق دولت 

 است.

با توجه به امور فوق، وجود دادگاههاى تشديد مجازات، و رها از  -

امنيت براى "هرگونه مالحظات قانونى و معاف از بازرسى در ايجاد 

كند. كار اين دادگاه رسيدگى و احقاق حق  ضرورت پيدا مى "فتپيشر

نيست، بلكه دفاع از رژيم است. نبايد هم چندان وسوسه اين امر را به 

خود راه بدهد كه آيا محكوم براستى مخالف دولت بوده است و گناهى 

مرتكب شده است يا خير، بلكه اگر ضرورت ايجاب كرد، قربانى كردن 

اه اشكال ندارد. مبناى اين رفتار اينست كه چون شاه انسان ولو بى گن

به عنوان   تواند بدى كند، پس هر كس كه و نمى 1خوب مطلق است

شود و مجرم است و تحقيق  مخالف مظنون واقع شد، بد مطلق مى

 ضرورت چندانى ندارد.

شود كه ملت بر تشخيص خوب و بد خود،  و حاصل امور باال اين مى

رهبر همچون قيمى او را راه ببرد. اصالت دادن به رهبرى توانا نيست وبايد 

و اثبات ضرورت قيموميت يك روى سكه است و روى ديگر آن اصل قرار 

 دادن جهالت عوام كل االنعام است.

اكنون كه جريان تحول وضع را بصورتى كه هست درآورده است، تو 

يير كلماتى كه و تغ "واليت فقيه"توانى با تغيير كلمه شاه به رهبر يا  مى

برد به كلمه اسالم، ببينى وضع همان و بدتر از همان است كه  شاه بكار مى

ام.اما از بخت بد، چون همه  در رژيم شاه بود و با چه دقتى آنرا شرح كرده

شنيدند. مفاهيم باال و  بيمار ايدئولژى قدرت بودند، فريادهاى مرا نمى

ها بار و  ار خطرناكتر، دهخطر ادامه رژيم شاه را در شكل جديد و بسي

كنم الاقل مردم دالئل وقايعى را كه  بيشتر تكرار كردم و امروز گمان مى

دانند. اين پاسخ  اند و خطر ادامه وضع موجود را مى اند فهميده روى داده

 ام. اى است كه از جانب ملت دريافت كرده مثبت و دلگرم كننده

اساسى براى قدرت جديد بهر رو، در ميدان مقابله با تدارك قانون 

تنها ماندم. مرحوم طالقانى در برابر اصرار زياده از حدم كه بيا و حرف 

. يكى دو نفر ديگر هم كه از "كنم شما بگو و من حمايت مى"بزن، گفت: 

رفت، با يكى دو تشر از ميدان بدر رفتند. با آقاى بهشتى  آنها انتظار مى

ساسى و ايجاد قدرت جديد چندين نوبت درباره خطرهاى اين قانون ا

 "نهادهاى قديم"صحبت كردم. از جمله در اين باره صحبت كردم كه با

چه خواهيد كرد؟ با ارتش چه خواهيد كرد؟ با شهربانى و ژاندارمرى چه 

خواهيد كرد؟ پاسخ او كه چند نوبت هم در شوراى انقالب تكرار كرد، اين 

بين بروند و يكبار هم نظريه  خورند، بگذاريد از بود كه اينها بدرد ما نمى

مجاهدين انقالب اسالمى را كه طرح ضد كودتا بود به شوراى انقالب آورد. 

ها و دادگاه انقالب، يك  بنابراين، طرح نهادهاى انقالبى: سپاه و كميته

پرداختند. در اين  دادند و به سركوب ضد انقالب مى كميته تشكيل مى

و عناصر كارآمد در سپاه جذب شد  طرح ارتش بطور تدريجى منحل مى

 شد. بدينسان پديدار مى "ارتش مكتبى"گرديدند و  مى

قسمت اول اين طرح كه تحميل استبداد جديد و سركوب       

كنند و از حرفهايى كه  مخالفان آن باشد را هم اكنون دارند اجرا مى

زنند، پيداست كه اگر  اينروزها درباره ارتش و همه نيروهاى مسلح مى

انند قسمت دوم طرح را نيز اجرا خواهند كرد و يك دوران تاريك بم

دانم كه  صدبار بدتر از دوران استالينيسم بوجود خواهند آورد. اما خود مى

شوند چرا كه در قدرت جديد، بحكم ويژگيهاى  بدينكار توانا نمى

شود و اين قدرت  سازماندهى واحد قدرت ممكن نمى "مالتاريا"

                                                           

آورم كه آقاى محمدى گيالنى رئيس دادگاههاى انقالب گفت: آقاى  و بياد تو مىـ 1
 خمينى تالى معصوم است

شود و اين  نمى ى را با استبداد سياه پا به پا همراه كند.تواند سازندگ نمى

 تواند سازندگى را با استبداد سياه پا به پا همراه كند. قدرت نمى

نظريه دوم به وضعى كه در آنيم انجاميد و انسان ارزشى بسيار كمتر 

 از ارزشى كه در رژيم شاه داشت پيداكرد.

كه مسئوليت پيدا كرديم، نظريه سوم، نظريه گروه ما بود. در هر جا 

از جمله در ارتش كوشيديم، اين نظريه را بكار بريم. تغيير ساخت و تغيير 

فكر از راه تجربه آزادى به ترتيبى كه در كارنامه مفصل مورد بحث قرار 

ام نتايج منتظر را ببار آورد. ارتش از ميان رفته، توانست زير ضربات  داده

ظر كم و كيف دچار دگرگونى بزرگ و دشمن، تجديد سازمان كند و از ن

اميد بخشى گردد. بنظر من، يكى از جهات شتاب در انجام مرحله آخرى 

كودتاى خزنده، همين تغيير اساسى در ارتش و همين نتيجه حاصل از راه 

 گذاشتم. كردم و خود آنرا به اجرا مى و رسم انقالبى بود كه پيشنهاد مى

كامل انسان و كوشش در جهت اين راه حل، بر اساس قبول منزلت 

تثبيت اين منزلت قرار داشت. در ارتش محيط امنى پديد آوردم و در اين 

 ها شتاب گرفتند. محيط بود كه استعدادها شكفتند و فعاليت

بهررو، هم از روزهاى نخست انقالب، عواملى كه برشمردم، سبب 

 شدند كه بتدريج بحث منزلت و قانون جاى خود را به بحث ضرورت

تثبيت قدرت و بنابراين ايجاد نهادهاى انقالب بسپرد. اين نهادها پيش از 

آنكه من به عضويت شوراى انقالب درآيم، ايجاد شده بودند و جهتى را در 

پيش گرفتند كه امروز ديگر خود يك پا عامل مسلط در تحول از انقالب 

 اند. به ضد انقالب شده

  

 جديد نهادهاى ـ1
  

بعد سپاه انقالب و بعد از اينها   ههاى انقالب و كمىها و دادگا كميته

 "رسميت"بنياد مستضعفان بوجود آمدند. پابپاى اين نهادها كه 

داشتند، نهاد مهمى در درون و بيرون اين نهادها بوجود آمد به اسم  مى

انقالب  "مخالفان"مجهز به چماق و با وظيفه سركوب  "حزب اهلل"

اند.  بتدريج رشد كرده "انقالبى"  ه با صفتاسالمى. اين نهادها هستند ك

هاى خويش را بر راه حلهايى كه بر اساس اصل قرار دادن آزادى  راه حل

 اند. شدند، نشاندند و امروز در عمل امور كشور را قبضه كرده پيشنهاد مى

را  "نهادها"گفتم، من از ابتدا با اين راه حل مخالف بودم و ايجاد 

كردم. مخالفت من با اين  قالب جديد تلقى مى بازگشت رژيم پيشين در

نهادها از زمانى به بعد شروع نشد. بخاطر اين نبود كه از من، از انتخاب به 

 كردند. از اتفاق اگر عقيده رياست جمهورى بدينسو، پيروى و اطاعت نمى

كردم و ايجاد قدرت جديد را محور فعاليت  و روش انقالبى را رها مى

اى كه از  كردند، روى عقيده پيروى تام و تمام نيز مى گرداندم، خويش مى

هاى ديگر و تجربه خودم از دوران مصدق بدينسو  راه مطالعه در انقالب

تحصيل كرده بودم، با اينگونه نهادسازى مخالف بودم و اين مخالفت را هم 

 "مقدس"كردم. در اوقاتى كه اين نهادها  از ابتدا بطور مستمر اظهار مى

شدند و مخالفت با آنها خطرناك بود.البته ترور كسانى كه با  شمرده مى

ها و زياده رويها و  حتى با خودكامگى -كردند  اين نهادها مخالفت مى

كمى بعد، ظاهراً از اواخر سال اول يا  -اعمال غير اسالمى فاحششان 

اوايل سال دوم انقالب شروع شد. اما ترور اعتبار و حيثيت سياسى، در 

گرفت. طوريكه تا كسى با اعمال غير  ول بطور موثرترى انجام مىروزهاى ا

شد. باوجود  مى "كوبيده"كرد از هر سو  اسالمى اين نهادها مخالفت مى

اين، من عقيده خودم را بدون تزلزل در شوراى انقالب، در سخنرانيها و 

كردم. از آنهمه، جز دو جلد  هاى انقالب اسالمى اظهار مى در سرمقاله

هاى انقالب اسالمى را در دسترس ندارم، بد نيست محض  لهسرمقا
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 ها را بياورم: يادآورى، قسمتهايى از بعضى سرمقاله

( در باره 1358تيرماه  2روزنامه انقالب اسالمى )شنبه  4در شماره 

 ام: چماق دارى نوشته

مسئوالن اين انقالب يعنى همه مردم نبايد نسبت به اينگونه "

انند و بدانند كه وقتى زور از نو مشروعيت خويش را رويدادهاى القيد بم

بدست آورد و بنام اسالم اينگونه روشها ممكن شدند، بسيارند كسان كه 

در كمينند تا عنان اين زور را در دست بگيرند و وضعى مشابه وضع 

 ."پاكستان و جاهاى ديگر بوجود آورند

رباره نهادها ( د1358تير  21و در نوزدهمين شماره انقالب اسالمى )

 نوشتم:

در حال حاضر مردم هيچگونه وسيله اعمال نظارتى بر اعمال "

دستگاههاى ادارى ندارند چه رسد به اعمال حق حاكميت: حتى مسجد 

كنند. حتى اگر  ها بر مردم حكومت مى جايى شده است كه در آن كميته

 ها و سپاه پاسداران و دادگاه انقالب با دولت مسئوليت تصدى كميته

گردد، اينكار يك تغيير صورى بيش نخواهد بود. اين دستگاهها وقتى 

تحت حكم و نظارت مردم درآمدند و اجتماعات مردم در مساجد 

 "مسئوالن محلى را در برابر جمع خويش در محل ارزيابى و انتقاد يافتند.

كند. اما شرط موفقيت اين روش  وهم آزادى واقعى تحقق پيدا مى"

استى خانه خدا و در آنجا مردم بوسيله هيچكس آنست كه مسجد بر

كنترل نشوند، بلكه خود آنها اعمال نظارت و كنترل كنند. بهترين راه 

تصفيه كميته نيز آنست كه نظارت واقعى كار مردم بر آنها تحقق پيدا 

 "كند.

 ام: ( نوشته1358مرداد  11روزنامه انقالب اسالمى ) 37و در شماره 

ست مسلك تحت عنوان خدمت به اسالم به اگر وقتى گروه فاشي"

برد، با قاطعيت آنها را طرد وب ه سختى مجازات  اجتماعات حمله مى

توانستند  هاى خود را نمى كرديم،گروههاى زور پرست ضد دين، توطئه مى

 "مشروع جلوه دهند.

براى  "مشكالت سياسى ايران"در بحث از  1358باز در دوم مرداد 

هاى اسالمى دانشجويان در اروپا در  يه انجمنگروهى از اعضاى اتحاد

 ام: مسجد هدايت، اينطور گفته

ما از روز اول پيشنهاد كرديم كه اين شهربانى، رضاخانى،  "مثال ..."

شهربانى بشو نيست و از بنياد براى همان رژيم اختناق پهلوى درست 

الب با بخشى از همافران كه در انق "شده است، بنابراين بهتر است مثال

اند و تعدادشان زياد است، شهربانى اى از نو ايجاد شود. اگر  شركت كرده

آمد و اين دوگانگى مراكز انتظامى كه  اين كار شده بود، كميته بوجود نمى

خواهند بكنند و هر  داشت كه هر كدام هر كار مى اكنون داريم، وجود نمى

در عين حال دو ناراضى باشند و صداى اعتراض هر دو هم بلند باشد و 

 "امنيت واقعى هم وجود نداشته باشد.

از آنها  "ها انقالبى"بدينقرار، مخالفتم با اين نهادها كه در ابتدا اغلب 

كردند، مخالفت با هدف ايجاد آنها و بر اساس پيش بينى تحول  حمايت مى

 آنها بود.

 اما هدفهايى كه اين نهادها براى دست يابى به آنها بوجود آمدند:

حاكم بر انقالب اسالمى از ابتدا با دو مشكل سياسى روبرو  رهبرى

 بود:

مشكل اول: سران و كارگزاران و عمله رژيم شاه سابق چه آنها كه 

توانستند براى انقالب  مى "و چه آنها كه "شدند  بايد مجازات مى

 مشكالت بوجود بياورند و خطرها ايجاد كنند.

ز رهبرى با سربزيرى مشكل دوم: مخالفان رژيم پيشين كه يا ا

 بودند. "انقالب دوم"كردند و يا در تدارك  پيروى نمى

شد به  مشكل امنيت عمومى شهرها نيز بر دو مشكل باال افزوده مى

كردند و نه خود آنها روحيه كار  دستگاههاى انتظامى نه اعتماد مى

 داشتند.

 با توجه به نيازها و مشكالت بيشمار مردم شهرها، بخصوص در زاغه

ها و حاشيه شهرها و نياز به اين مردم براى تشكيل اجتماعات  نشين

ها در مردم مناطق فقير نشين و  و جلوگيرى از نفوذ چپى  بزرگ

ها، كميته و سپاه و دادگاه انقالب دو وظيفه مهم ديگر پيدا  كارخانه

و رفع نيازهاى  "عناصر چپى و ضد انقالب"كردند: جلوگيرى از نفوذ  مى

شد از  ى بعد وظيفه ديگرى نيز پيدا كردند كه عبارت مى. كم"مردم

 ."حفظ نظم در محيط كار"

بر اين وظايف، با پديد آمدن زد و خوردهاى مسلحانه، رفتن به 

 شد. ها و جنگيدن نيز اضافه مى جبهه

بتدريج كه حزب جمهورى در مقام جانشين حزب رستاخيز، همان 

اينك  "ها ها و چپى راسالمىغي"كرد، پس از  وظيفه پوششى را پيدا مى

آمد.  و... مى "ها التقاطى"و  "ها غير مكتبى"و  "ها ليبرال"به سراغ 

نهادهاى رسمى و نيمه رسمى وظيفه ترور شخصيتهايى را كه 

توانستند بگيرند و محاكمه كنند و نيز حمله به اجتماعات اسالمى  نمى

 كردند. را نيز پيدا مى "غير مكتبى"

ين هدفها كه بدون وصول بدآنهاقدرت جديد قادر توجه به مجموع ا

گرداند كه هم از ابتدا، در نظر رهبرى، مساله  به استقرار نبود، روشن مى

اى بود كه قصد اصلى  ديگر تعقيب ضد انقالب نبود، بلكه اين مقصود بهانه

او را كه نشاندن قدرت جديد بجاى قدرت پيشين باشد، از ديده مردم 

خواهم بگويم هرآنچه به عمل در  پوشاند. نمى مىكشور و مردم دنيا 

خواهم بگويم از يك  آمد، موافق يك برنامه از پيش تهيه شده بود. مى مى

گرفت، كه مواضع متخذ در نجف و  ديد و طرز فكرى سرچشمه مى

پاريس، همه ما را مطمئن كرده بود كه رها شده است و اينك از خالل 

 داد. ناراحتى من به حد اكثر بود. ن مىهاى پى در پى، خود را نشا تصميم

بهررو، روزها و ماههاى اول، گرفتن مخالفان رژيم شاه، زمينه 

نداشت چه رسد به محاكمه و محكوم كردن. نه افكار عمومى داخلى 

پذيرفت و نه دنيا حرفهاى آقاى خمينى را فراموش كرده بود. هنوز  مى

كرده است، محض مصالحى  زود بود بگويد مواضعى را كه در پاريس اتخاذ

حزب "بيند. لذا  بوده است و اينك خود را متعهد به رعايت آنها نمى

شد گفت  يعنى گروه حمله به مخالفان نيرويى كه به راحتى مى "اللهى

كوشند بگويند چماق  ضررت پيدا كرد. بسيار مى "خود مردم هستند"

ا از ياد دارى بطور خودجوش بوجود آمد و از ميان مردم جوشيد. ام

برند كه الاقل يك دم خروسى پيداست و آن حمايت از چماقداران  مى

است. در همان اوائل كار در اين باره با آقاى خمينى صحبت كردم. 

ها را همينطور  افراد و گروههاى مخالف و اين چپى"اش اين بود كه  عقيده

يافتند  سازمان مى "حزب اهلل"بايد كوبيد و ساكت كرد. چماقداران كه در 

هاى  اى در تاريخ ما نيستند. به روزگاران، شاهان دسته پديده تازه

ها و دزدها را در اختيار داشتند براى كارهايى كه الزم  چاقوكشان و داش

اى از روحانيان، چماقداران داشتند و به آقا  و پاره "بود اما مجاز نبود

خويش، از  معروف بودند. شاه سابق نيز در سال آخر استبداد "چماقلو

كرد و آقاى خمينى در  اين چماقداران براى اينطور عمليات استفاده مى

كرد. انتظار ما  پاريس، چماقدارى را حرام و چماقداران را سخت تهديد مى

اين بود كه در جمهورى اسالمى اين امر واقع ديرپاى دوران طوالنى 

هاى شناسايى  اسفند، كارت 14استبداد از بين برود. اما همانطور كه در 

شدند، نشان دادند، چماقداران در واقع  چماقدارهايى كه دستگير مى

 بودند. "نهادهاى انقالبى"اعضاء 
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وقتى همان سازمان و همان وظايف  "نهادهاى مردمى"در حقيقت، 

توانست چون آنان  كرد، نمى فشار و اختناق را پيدا مى "نهادهاى رسمى"

ارزه با ضد انقالب و استقرار امنيت براى مب "نهادهاى انقالبى"نشود. 

بوجود آمدند بدينقرار سركوب ضد انقالبى هايى كه سركوب كردنى بودند 

دادند و شرح و تفصيل  و همه در سركوب آنها با هم مسابقه مى

نهادهاى "كرد، بر عهده  مى "غرق رضايت"سركوبشان، افكار عمومى را 

ا بدون هيچ قانون و قرار بود. اين نهادها، وظيفه سركوبى ر "انقالبى

توان گفت بخش مهمى از  دادند و مى ونظارت و بازخواست جدى انجام مى

ها و... اين  ها و خودسرى وقت شوراى انقالب صرف بحث درباره زياده روى

شد. در آغاز رهبران حزب جمهورى اسالمى نيز با خودكامگى  نهادها مى

كردند. اما بتدريج خود  مىاين نهادها در شوراى انقالب اظهار مخالفت 

 عاملهاى اين نهادها شدند تا آمد بر سر آنها و بر سر كشور آنچه آمد.

از آنجا كه اين نهادها از پيش وجود نداشتند، در هر محل، روحانى 

پذيرفت.موافق و  محل افراد و گرايشهاى مختلف را به عضويت كميته مى

دند چنانكه در ايجاد واقعه ها بو مخالف و حتى افراد رژيم سابق در كميته

اى داشتند. بتدريج يك نوع  هاى مخالف، نقش تعيين كننده تبريز كميته

تصفيه خودبخودى و بعد از روى قرار و قاعده به عمل آمد. افراد معتقد كه 

ها  به حكم احساس وظيفه و به قصد خدمت به انقالب آمده بودند، كميته

ا بر عهده دولت قرار گرفت، بدون ه را ترك گفتند. بعد كه بودجه كميته

ها در اختيار دولت درآيند، تصفيه عقيدتى نيز انجام  آنكه خود كميته

 "ها بود و حاال هم اسما گرفت. آقاى مهدوى كنى كه سرپرست كميته

هزار را تصفيه  41هزار عضو كميته،  45هست، در جمعى به من گفت از 

قتى به او گفتم به اين ترتيب اقرار ايم و هنوز نيز تصفيه ادامه دارد. و كرده

اند و  ها فساد مطلق هستند. گفت عده زيادى خود رفته كنيد كه كميته مى

اند. سپاه انقالب نيز از چند گرايش  اى ديگر به سپاه منتقل شده عده

بوجود آمد. نخست دولت آقاى مهندس بازرگان خود تصدى تشكيل و 

داشتند: جانبداران دولت  وجود مىاداره آنرا بر عهده داشت. چند گرايش 

مجاهدين انقالب  1موقت، گروه آقاى محمد منتظرى، گروه حزب اهلل

اسالمى و افراد حزب جمهورى و اعضاء انجمن ضد بهايى و ديگران در 

اوضاع و احوال روزهاى اول انقالب، مهار كردن اين گرايشها آنهم از سوى 

د كه سپاه انقالب نيز از دولت بازرگان بسيار مشكل بود. طولى نكشي

حيطه اداره دولت خارج شد و بظاهر تحت نظر شوراى انقالب درآمد. اما 

بواقع در دست حزب جمهورى قرار گرفت. با آنكه يك عضو حزب 

فرمانده سپاه شد و به ترتيب آقايان هاشمى رفسنجانى و موسوى 

از اداره اى از طرف شوراى انقالب سرپرست سپاه شدند،  اردبيلى و خامنه

سپاه عاجز شدند و هر روز برخوردهاى داخلى سپاه و شكايت از كارهاى 

گرفت. تا رياست جمهورى من.در اين  سپاه در همه جاى كشور باال مى

وقت بدنه سپاه جانبدار رئيس جمهور بود و فرماندهان سپاه در برابر فشار 

اشان رئيس جمهورى متكى به مردم، متحد شدند و با بهشتى اختالف ه

را حل كردند و بتدريج با اتكاى بقوه قضائى، به تصفيه سپاه از طرفداران 

 بينى درآمد. رئيس جمهورى پرداختند و جريان امور بصورتى كه مى

دادگاههاى انقالب همان روزهاى اول از اختيار دولت بازرگان خارج 

شدند. مدتها طول كشيد و چند نوبت به قم رفتيم و از آقاى خمينى 

هاى شفاهى گرفتيم تا اينكه آئين نامه پيدا كردند.  ته كتبى و قولنوش

آورم در آئين نامه قيد شد كه متهم حق داشتن وكيل  اينطور كه بياد مى

مدافع دارد و محاكمه دست كم يك هفته بايد بطول بيانجامد. اما اين 

آئين نامه هيچگاه اجرا نشد. در اوائل براى جلوگيرى از شكنجه و اعدام 

                                                           

معروف است. گروهى است كه پيش از انقالب  "حزب اهلل " غير از چماقداران وـ 1
 كرد. بوجود آمد و با رژيم سابق مبارزه مى

برق آسا، به عنوان عضو در چند هيات به زندان قصر رفتم. دادگاه انقالب 

كردند و با  اول آنجا بود. آقاى خلخالى و بسيارى ديگر را كه شكنجه مى

كردند، كنار گذاشتيم. مرحوم طالقانى  تقصير و بى تقصير را محكوم مى

شغول ها م هم بود. يكبار او و مهندس سحابى و من با قاضيان و بازپرس

اى كه همه كاره آنجا بود گفتم گزارش  گفتگو بوديم. من به آقاى زواره

كنيد و قضات را با جوسازى  شده است كه شما زندانيان را شكنجه مى

كنيد، احكام اعدام صادر كنند و... آقاى محمدى گيالنى، گفت  وادار مى

ه او شما افترا بستيد بايد حد بخوريد. مرحوم طالقانى و من و سحابى ب

ايم و گفتن اينكه به اينطور  سخت تندى كرديم كه ما براى رسيدگى آمده

گزارش شده است، اخبار است و نه انشاء و بنابراين افترا نيست. من به او 

گفتم شما حق قضاوت نداريد. چون شما فرق قصد اخبار و قصد انشاء را 

كنيد با  مى دانيد وقتى با ما كه اعضاى شوراى انقالب هستيم اينطور نمى

 كنيد؟ آيد چه مى اى را خوش مى متهمانى كه محكوم كردنشان عده

با  "داشتند و بعضا بهررو، قضات اين دادگاهها نيز يك گرايش نمى

كردند. آقاى  استفاده از اصل استقالل قاضى در اسالم، مستقل عمل مى

بايد به احكام ضد و نقيض  بهشتى و من عضو آخرين هياتى شديم كه مى

ها و كارهاى غير قابل دفاع آنها پايان ببخشيم. در اغلب شهرها  ادگاهد

ميان سپاه و دادگاه انقالب برخورد بود. اين برخوردها بسود سپاه حل 

 شدند. مى

هاى راه، آقاى بهشتى تغيير رويه داد و براه سازش رفت.  از نيمه

متقابل هم آنطور كه اختيار دادگاهها را بدست بياورد و در يك بده بستان 

بگردد و هم از آنها براى ايجاد قدرت  "نهادهاى انقالب"پوشش كارهاى 

جديد خويش استفاده كند، اينست كه بدون شور با من و به تنهايى به قم 

رفت و آقاى قدوسى را بجاى آقاى هادوى به عنوان دادستان كل انقالب 

 نشاند و كار برعكس شد.

نهادهاى "داشتيم كه  مىهمواره اين بحث را با آقاى بهشتى 

ابزارهاى بى جان نيستند كه شما هرطور و هر وقت خواستيد  "اجتماعى

ها اينست كه  خواهيد درآوريد. بدبختى انقالب آنها را بصورتى كه مى

كنند. استدالل او  گيرند و از خود مى نهادها، افراد انقالبى را به خدمت مى

ريج اصالحشان كرد. نتيجه روش او اين بود كه بايد با اينها راه آمد و بتد

اين شد كه خود وى قربانى قدرت جديد شد و نهادها بطور روزافزون 

 حاكم شدند و انقالب را به ضد انقالب بدل ساختند.

در حقيقت، با پيدايش، عمل و توسعه ميدان عمل و تعدد وظائف 

ل هاى كار معين گشتند. روشهاى ديگر اگر هم محل اعما اين نهادها روش

پيدامى كردند، در دايره محدودى بود. چرا كه وقتى مسائل سياسى اصلى 

 آمدند: شدند، دو نتيجه قهرى و خطرناك ببار مى از راه اين نهادها، حل مى

شد، رابطه مغز با مغز بى معنى  تر مى دايره آزاديها روز بروز تنگ -1

شدند، آن  ، حالل مشكالت مى3-گشت و بازوان قوى و تفنگ ژ مى

بايد در قلمرو  يافت و اينك مى كارمايه عظيمى كه طى چند قرن، مفر نمى

آميز كشانده  افتاد، به برخوردهاى خشونت خالقيت و ابتكار بكار مى

بود و در  هاى چماقداران نيز مى شد. يكى از وزيران كه از سردسته مى

داد.  حادثه انفجار حزب جمهورى كشته شد، روزى به من درس مى

ما از اين امر غافليد كه جوانها تفنگ به دست گرفتن را دوست گفت ش مى

گوييد اينكار را نكنيد. در صورتيكه بايد تشويق  دارند و شما به آنها مى مى

كنيد تا جوانها طرفدار شمابمانند. به او گفتم بروزگاران دستهاى جوانان 

تكار از اند، مغزهاى ناتوان از كار و اب كرده ما از مغزهاشان پيروى نمى

اند. اين جوانان به خالف تصور شما ميل شديد  برده دستهايشان فرمان مى

به ابتكار و سازندگى دارند و چون شما قادر نيستيد به آنها آزادى انديشه 

دهيد وبا جوسازيهاى گوناگون و  مى 3 -و عمل بدهيد، بدستشان ژ 
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ن انحراف كه اندازيد و براى اي ها آنها را بجان هم مى برانگيختن كينه

سازيد.  ها مى قربانى كردن بى چون و چراى انقالب است، اينطور فلسفه

شود، زور و خشونت، در  وقتى آزادى به عنوان راه حل كنار گذاشته مى

گردد، علم و ابتكار و توليد، بى ارزش و  ها، روش مى ترين شكل ابتدايى

شود. آنچه  دل مىگردند، انقالب به ضد انقالب ب ها ارزش مى انواع تخريب

ماند سازماندهى استبداد وابسته به قدرت و نظام جهانى است كه  باقى مى

 گيرد. دارد سامان مى

شدند و خود  اين نهادها ابزار سازماندهى استبداد جديد مى -2

شدند. در  متناسب با جريان تمركز قدرت و سازماندهى آن متحول مى

كارمايه تخريبى، محدود كردن  حقيقت تبديل كارمايه ابتكار و توليد به

آزاديها آنهم با اين سرعت، آنهم دركشورى كه طى نزديك به يك قرن، 

ها تشكيل  آزادى و استقالل خواست اصلى همه مبارزان را در همه مبارزه

هاى اعمال قوه تازه و خشونت روزافزونى نياز  داده است، به روش مى

اخل و خارج كشور، حتى داشت.استقبال از برخوردهاى سياسى در د مى

جنگ، از سويى نتيجه اين نياز به جهت بخشيدن بكارمايه يك جامعه 

جوان و از سوى ديگر ناتوانى در سازماندهى توليد در حداقل الزم براى 

 تامين نيازهاى مادى و معنوى جامعه بوده و هست.

از اينروست كه بتدريج سپاه انقالب در جهت تبديل شدن به 

كرد. اطالعات سپاه در دست مجاهدين انقالب اسالمى  غييرت جديد ساواك

قرار گرفت. در قانون ايجاد دستگاه اطالعاتى، اينطور قيد كرده بودند كه 

محل تمركز اطالعات سپاه باشد و تعقيب نيز در عهده سپاه باشد. از پيش 

شد كه پاسدارى انقالب يعنى اينكه اگر  در سپاه اينطور تعليم داده مى

هم منحرف شد، وظيفه سپاه اينست كه او را براندازد و دولت دولت 

مكتبى بجاى آن بنشاند. البته مانع شدم كه قانون به اين صورت تصويب 

شود و دستگاه اطالعات را بكلى از دستگاه اجرايى و انتظامى جدا كردم. 

ايران امروز بنا بر اجراى قانون نيست و در عمل سپاه حزب استالينى  در اما

ها و اسناد درباره ساواك شدن سپاه و بعد وسايل  همه چيز است.گزارش و

خريدارى شده براى اين منظور، همه را شنيدم و خواندم و ديدم. مدير 

كل و اعضاى گمرك مهرآباد را توقيف كرده بودند چراكه اجازه ترخيص 

هاى كوچك و بزرگ بى صدا و با دوربين و... كه  وسايل جاسوسى و تفتگ

ابزار شكنجه )كه خود نديدم( را نداده  "ص ترور هستند و احتماالمخصو

بودند. به تهديد من آزاد كردند. و امروز بر خالف همين قانون اساسى و 

شوند. ترور رواج  ها و... كنترل مى ها و نامه البد به تجويز شرعى، تلفن

 هاى شكنجه و زندانهاى نامعلوم بسيارند و... دارد.خانه

گويند از  دى سپاه يا هيچ اطالعى ندارند و يا به آنها مىو افراد عا

ايم!! چند ماه پيش اداره اطالعات  مجوز شرعى گرفته "واليت فقيه"

ارتش، نوارى از گفتگوى دو تن از مسئوالن اطالعات سپاه پركرده بود كه 

اند. من از اين امر بطور سربسته در  كرده در باره ترور من گفتگو مى

ام. كسى كه نقشه ترور را تهيه كرده بوده است، در  ت كردهكارنامه صحب

خواهيم او را به عنوان سركشى از جبهه  گفته است مى پاسخ ديگرى مى

پرسيده است، امام  غرب به اينجا بكشيم و ترور كنيم. مخاطبش از او مى

داده  ايد؟ طراح نقشه پاسخ مى ايد موافقت او را جلب كرده را چه كرده

كنيم و اجازه  گيريم و اگر هم نكرد، يك فقيه پيدا مى ت مىاست، موافق

خواهند كسى را  دانى كه اين رويه جارى است. هر وقت مى گيريم. مى مى

گيرند. بحرينيان كه  در اختيار دارند، از او اجازه مى "فقيه"ترور كنند، 

سرپرست كميته در اصفهان بود و چهار تن از افراد فدائيان خلق در گنبد 

  1.ها ترور كردند و يا مخفيانه كشتند با همين اجازه را

                                                           

وعده كرده بودم، مرتكبان قتل اين چهار نفر را پيدا كنم. بوعده خود وفا كردم. ـ 1
ايم و خلخالى منكر بود.  گفتند به تجويز خلخالى كشته افراد سپاه بودند مى

گرفتند و تحميل  بدينسان نهادها با روشهايى كه در پيش مى

گذاشتند و  كردند مجالى براى ديگران و راه حل هاشان باقى نمى مى

دستگاه تبليغاتى كه بايد در اين جمهورى پاسدار استقالل و آزادى و 

بزار توجيه اعمال اين نهادها و بتدريج در گشت، به ا علنى كردن سرها مى

گرفت. در اين باره من بغايت بود، اما شخص امام  مى دست اين نهادها قرار

بداليل زياد از جمله بداليل زير، دستگاه تبليغاتى را بزير حاكميت اين 

 برد: نهادها مى

وقتى آقاى سالمتيان را از سرپرستى خبر راديو و تلويزيون  -

گفتند، داشت امام را بفراموشى  در مقام توجيه اين عمل مى راندند، مى

بيرون "سپرد. شخص آقاى خمينى دستور داده بود آقاى سالمتيان را  مى

. حساسيت او درباره محبوبيت ديگران و خصوص تبليغ و نشان "كنند

دادن محبوبيت رئيس جمهورى زياد بود. آقاى اشراقى داماد او به من 

رويد، منعكس نكنيد كه استقبال مردم و  ى مىگفت: شما وقتى جاي

گفت خود من هم وقتى  احساسات آنها چطور بود. آقا حساس هستند. مى

كنم طورى به آقا وانمود كنم كه خبرى نبوده  روم، سعى مى بجايى مى

 است!!

انگيخت كه مانع قوام  اما آزادى خبر، نوعى نظارت عمومى را بر مى -

عالوه بر اين حضور مراجع و علماى ديگر در شد.  گرفتن قدرت جديد مى

هاى تلويزيونى، هم بلحاظ شخصى و هم بلحاظ اينكه به وحدت  صحنه

رساند، مطلوب او نبود. بر اين امر بايد افزود  صدمه مى "شرعى"دستور 

مشروعيت مخالفت را. در حقيقت اگر مراجع و علماء طراز اول در راديو و 

تمر داشته باشند، مخالفتهاشان، تلويزيون و مطبوعات حضور مس

كند ميان نظرها انتخاب كند و  شوند. جامعه حق پيدا مى ناپذير مى مقابله

آورد: يكى تغيير رابطه رهبرى و  بدينسان دو ضرر خطرناك را ببار مى

مردم و ضرورت رعايت قطعى نظر مردم و ديگرى مشروعيت مشاركت 

نظر ديگران  "رهبر"ديد كه گر ديگران در امر رهبرى و اين امر سبب مى

گرديد كه تركيب مجلس و در  را در اداره امور دخالت دهد. سبب مى

 نتيجه همه چيز تغيير كند.

اگر بياد بياورى كه در تدارك حمله به سفارت آمريكا، سپاه نقش 

جذب  "دانشجويان پيرو خط امام"تعيين كننده ايفا كرد و بخشى از 

شوى كه طبيعت قدرت توسعه  ، متوجه مىسپاه و دستگاه تبليغاتى شدند

طلب است و ناگزير، كانونهاى اصلى و بعد همه ارگان قدرت را قبضه 

توانى معنى تحول جزب جمهورى  كند. در پرتو اين واقعيت، مى مى

اسالمى و برنامه تصرف نهادها و در دست گرفتن دولت را بفهمى و 

بلندگوى نهادهايى كه توانى چگونگى تبديل شدن آقاى خمينى را به  مى

خود ايجاد كرده بود، بفهمى. در حقيقت اين امر واقع، در تاريخ بى سابقه 

اند، بلكه  رفته ها بدينسان از خط خود بيرون مى نيست، نه تنها انقالب

اند،  كرده ى كه ايجاد مى"قشون جديد"نيز به دست  سلطنتى هاى سلسله

 اند. شده نابود مى

ها و حتى سپاه انقالب و دادگاههاى  كميته بهررو، گفتم كه در رأس

هاى مختلف و با وابستگى به مراجع مختلف  انقالب روحانيان با گرايش

قرار داشتند. اين پراكندگى با تمركز قدرت سازگار نبود. اين نهادها نه 

شدند،  تنها از لحاظ توازن قوا اهميت تعيين كننده داشتند بلكه سبب مى

زه بر سر قدرت پا در ميان دارند و بلكه همه روحانيانى كه در مبار

اى با مردم قرار بگيرند. اينكه آقاى خمينى بطور  روحانيان در رابطه تازه

زد، نتيجه همين تغيير  مستمر از خوب و بد نهادها و روحانيان حرف مى

كنند، از ناحيه  رابطه است. در حقيقت مردم هر چه را اين نهادها مى

                                                                                             

گفتند عيب  الب با مجازات قتله مخالف بودند و امام نيز مىحضرات در شوراى انق
 اند!! نداشته، مرتد بوده
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پس روحانيان از سويى بايد نگران موقعيت خود در  دانند. روحانيان مى

ميان مردم باشند و از سوى ديگر موقعيتشان بسته به رفتار روحانيانى 

هاى قدرت دارند و نيز رفتار نهادها وضعيت  است كه دست در بازى

 عمومى كشور است.

بدينقرار موافقت و مخالفت با طرز عمل نهادها، رقابت بر سر قبضه 

و مجموعه  "مالتاريا"ا، بخش مهمى از وقت و كارمايه كردن نهاده

دارد. در عمل بتدريج كار تصفيه روحانيانى  روحانيت را بخود مشغول مى

كه مخالف بودند، پيش رفت. روحانيان عضو مالتاريا چون موقعيت 

اند، براى حفظ موقعيتى كه به عنوان  اجتماعى را بكلى از دست داده

يا... دارند، حاضرند هر بهايى  "ناظر"يا  "شرعقاضى "يا  "رئيس كميته"

را بپردازند. چون اعتبار و مقبوليت خويش را در ميان مردم از دست 

اينان را مطرود  "اند خود را آلوده نكرده"اند هم روحانيانى كه  داده

هاى اين نهادها سامان و نظم  توانند به فعاليت شمارند و هم اينان نمى مى

چون نارضايى روزافزون است و مشكالت بر هم افزوده  قانونى ببخشند. و

 گردد. گردند، مالتاريا روز بروز بيشتر ابزار نهادها مى مى

انجامند كه قدرت جديد را از  ها به برخوردهايى مى وقتى نارضايى

گردد. چرا كه همه  گردانند، مساله اول حفظ قدرت مى اساس متزلزل مى

سرنگونى قدرت، با نابودى حتمى آنها برابر دانند كه  مى "مالتاريا"اعضاء 

توانند ديگران را نيز متقاعد كنند كه عدم همكاريشان با  است. مى

هاى پشتيبانى  افكند. اعالميه مالتاريا، موجوديت روحانيت را نيز بخطر مى

دهند، بازگو كننده همين ترس  كه گاه بگاه برخى از مراجع و علما مى

دى همه چيز است. اما ترس از سقوط و نابودى روزافزون از سقوط و نابو

شوند  كند. بسيارند كه به مخالفت كشانده مى در همه يكسان اثر نمى

ها و  پندارند بايد از حكومت افراد مالتاريا به حكومت لياقت چراكه مى

قانون بازگشت و پيش از آنكه كشور سقوط كند، آنرا و روحانيت و اسالم 

شد نهادها و توسعه دامنه عمل آنها، نه تنها را نجات داد. بدينسان ر

مالتاريا را به ابزار آنها تبديل كرده است، بلكه برخوردهاى سخت را ميان 

 روحانيان برانگيخته است.

ها در  كمى دقت درباره تحول واقعيت اجتماعى و مالحظه نقش گروه

هاى بزرگ  ارتقاء سطح وجدان عمومى و در نتيجه جهت گيريهاى توده

گيرى مالتاريا و حزب جمهورى و آقايان خمينى را آشكار  دم، جهتمر

گرداند. رژيم شاه سابق مردم را نداشت، پس روز بروز بيشتر به ارتش  مى

هاى فشار و اختناق و قشرهايى كه منافع عظيم حاصل  و دستگاه

كردند، وابستگى پيدا مى كرد. رژيم جديد، با توجه به از دست دادن  مى

شمارد و  ايگاه مردمى كه گروه ما را مقصر اصلى آن مىروزافزون پ

اى جز  سوءظن و عدم اطمينان به ارتش و شهربانى و ژاندارمرى، چاره

جويد. اين وابستگى روزافزون  نمى "نهادهاى انقالبى"تكيه روزافزون به 

گفت: اما افراد سپاه، مرگ  شد. مى از سوى آقاى خمينى اينطور توجيه مى

هاى بين چون  ند. اگر هم خالفهايى بكنند، حتى خالف شرعا برشاه گفته

 اند. اصلشان درست است، قابل اصالح

كمى بعد به نقش مالتاريا و حزب جمهورى در انحراف رهبرى و 

بدان  "پردازم.عجالتا پديد آمدن وضعيتى كه كشور پيدا كرده است، مى

گردد. خواست همه گير  كه حزب جمهورى براستى و شايد صادقانه مى

روحانيان "خواست از روشنفكران چپ و راست مسلمان گرفته تا  مى

از سرمايه دار تا كارگر و دهقان از متجدد تا متقدم را در بر گيرد.  "قشرى

در روزهاى اول شعارشان اين بود كه فرق اسالم با ايدئولگيهاى ديگر 

ا هاى اجتماعى مختلف ر گذرد و گروه اينست كه از مرز منافع در مى

 كند. بخاطر هدف واحد، متحد مى

دانى كه مرا نيز به عضويت شوراى مركزى حزب پذيرفته بودند.  مى

نرفتم اما از تركيب شوراى مركزى مطلع شدم. بر اساس فكر باال تشكيل 

شده بود. اما در عمل، حزب روز بروز پايگاه مردمى خود را از دست 

خواست  و با اصرار از من مى براى مدتى طوالنى شيبانى عباس دكتر داد. مى

عضويت شوراى حزب را بپذيرم تا هم روشنفكران به حزب روى بياورند و 

هم حزب منحرف نشود. بارى، بهمان نسبت كه زمينه افكار عمومى را از 

 چسباند. مى "نهادهاى انقالبى"داد، خود را بيشتر به  دست مى

و  "البىنهادهاى انق"حزب جمهورى هم به عنوان پوشش سياسى 

هم براى ايجاد نوعى تعادل ميان رهبرى حزب، و نهادها، روشنتر بخواهى 

براى جلوگيرى از اينكه نهادها رهبرى جديد و مزاحمى بوجود بياورند، 

برآن شد نهادهايى را كه قانون اساسى تشكيلشان را مقرر داشته است، 

م تصرف كند. شوراى عالى قضائى و مجلس و شوراى نگهبان هدف مقد

ها و  بودند. انتخابات مجلس را به كمك آقاى خمينى و نهادها و انواع تقلب

عدم شركت مردم در انتخابات به ترتيبى كه خواهم گفت بردند. 

شورايعالى قضائى را با كنار گذاشتن قانون اساسى قبضه كردند. باز با 

تمايل چپى "و  "اسالم بنى صدر"با  "اسالم فيضيه"طرح مساله تضاد 

كه دير يا زود با مجاهدين ائتالف خواهند كرد، با  "افيان بنى صدراطر

فشار آقاى خمينى نخست وزير و هيات وزيران را نيز بچنگ آوردند. البته 

حمله عراق از دو ماه پيش شروع تا شروع و بعد از آن، كمك بسيار به 

 قبضه دولت از سوى آنها كرد.

 "صدر بنى"ر يك سو عيتى قرار گرفت كه دبدينسان خمينى در وض

اطرافيان نامطلوب بعالوه تمايل به همكارى با "بود با محبوبيت بسيار و 

و توانايى اداره كشور و در سوى ديگر مالتاريا بعالوه  "هاى ناباب گروه

مجلس و شوراى عالى قضائى، بعالوه شوراى نگهبان، بعالوه هيات وزيران 

 وه نهادهاى انقالبى.وبعالوه حزب جمهورى )مهمتر از همه( و بعال

هاى سياسى يعنى مجاهدين  پس كوشش او براى اينكه من گروه      

خلق و جاما و جبهه ملى و... را نفى كنم تنها به اين دليل نبود كه به اين 

دروغ باور كرده بود كه ميان من و آنها موافقتهاى پنهاى صورت گرفته 

ر از همكاى با اين مجموعه خواست مرا تنها گرداند و ناگزي است. بلكه مى

دانى كه با وجود نقش تعيين كننده مردم در سرنگونى شاه،  بسازد. مى

دانند  بلحاظ طرز فكرش، بلحاظ اينكه بايد بخود بقبوالند مردم هيچ نمى

تا واليت فقيه موجه بنمايد و بتواند عدول از مواضع متخذ در پاريس را 

 تى قائل نبود.توجيه كند، براى مردم و نقش آنها اهمي

گفت و بدفعات، كه مردم، هر كس شعار بدهد، اهلل  خود او به من مى

 دهند. اكبر سر مى

بدينسان صرف نظر از طرز فكرش، صرف نظر از اينكه يكماهى پيش 

از شروع صحنه آخر كودتاى خزنده به بعضى از روحانيان تهران گفته بود: 

كنند و بار ديگر  را قبضه مىها همه كارها  اگر وارد كارها نشويد، كالهى

رانند، ضرورت دفاع از موقعيت خود، به عنوان  روحانيت را از صحنه مى

رهبر، و محبوبيت غير قابل انكار رئيس جمهورى در نيروهاى مسلح، او را 

كرد به نهادها تكيه كند و به وزير دفاع گفته بود:  بيش از پيش مجبور مى

رد )يعنى من(. به او حالى خواهم كرد كنيد در ارتش محبوبيت دا خيال مى

ميه خود، آن نفرى را تشكيل داد، در اعال 3وقتى آقاى خمينى هيات  كه

قدرت در دست كيست. اين جمله جريانى « ناميد. "ديگران"مجموعه را 

كند: سبك و سنگين كردن  داشته، عيان مى را كه در درون او وجود مى

"ديگران"وزنه رئيس جمهور و وزنه 
ين بود كه وقتى براى تعيين ا 1

                                                           

گفته بود: من  "علماى بالد"اشتغال ذهنى روزمره او شده بود و اين اواخر به ـ 1
كنم. بدينسان تمايل خويش را به حذف من نشان داده بود. جز  اين كار را تمام مى

يان آزادى و استبداد، استقالل و وابستگى انتخاب توانست بكند. بايد م اينهم نمى
 كرد.
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تكليف مراجعه به آراء عمومى را پيشنهاد كردم، آقاى خمينى سخت به 

گرفتند و قرار بر  غضب آمد. چرا كه اگر مردم با رأى خود جانب مرا مى

ماند. اين بود كه با خشم  شد، از رهبرى او هيچ نمى تغييرات اساسى مى

 تمام وارد عمل شد.

كرد با  شناخت: يكى اينكه فكر مى را وارونه مىبا اينهمه دو واقعيت 

شوند و ديگر اينكه بعد از عزل  وارد عمل شدنش مردم بر ضد من مى

آيند و بعد همه چيز  حداكثر يكى دو روزى ناراحتى هايى پيش مى

 شوند. فراموش مى

وقتى بعد از سخنرانى سخت او، استقبال فوق تصور در پايگاه هوايى 

راز و مرودشت و بعد زاهدان و همدان و ايالم را ديد، شيراز و شهرهاى شي

و  "نهادهاى انقالبى"خطر را بزرگتر يافت و ناگزير وابستگى خويش را به 

بيشتر ديد. مرا خطرى بزرگتر از خطر پهلوى وصف نمود و  "حزب اهلل"

كشتار و شكنجه و اعدام را تجويز شرعى كرد. بدينسان قدرت او را به 

 تباهى كشاند.

شود چرا در آغاز رياست جمهورى  ا اين شرح و تحليل روشن مىب

را از ميان  "نهادهاى جديد"و  "نهادهاى قديم"خواستم دوگانگى  مى

بردارم و چرا با همه تالشى كه كردم بدينكار موفق نشدم. نتيجه دو 

دستگاه ادارى، نه تنها افزايش بودجه ادارى و در نتيجه كاسته شدن 

هست بلكه وضع رژيم جديد را بدتر نيز  وليدى بود وبودجه عمرانى و ت

كرد و كرده است. توضيح آنكه اين رژيم نه به سازمان دادن قادر  مى

تواند حكومت كند و بناگزير از سويى بايد امتياز بدهد و از  است، نه مى

سوى ديگر بر شدت فشار و اختناق بيفزايد. از اينرو حوادثى كه اينروزها 

ها  اند. امريكايى در تحول عمومى جامعه ما تعيين كنندهدهند،  روى مى

اند  بقلم مقاله نويس هرالد تريبون، به فرانسويها و اروپاييها هشدار داده

 كه دقت! دقت! بنى صدر و سازمان مجاهدين براى غرب خطرناك ترند.

مفهوم مخالف اين بيان است كه مالتاريا و حاكمان فعلى براى غرب 

رسيم كه در قسمت اول به ميان  بهمان سخن باز مى دست كم بهترند.

شدند تا قدرت  آوردم: همانطور و بهمان نسبت كه از مردم جداى مى

استبدادى جديد را بسازند، همانطور و بهمان نسبت كه مالتاريا با ايجاد 

گذاشت فضاى سياسى بعد از سقوط  نهادها و اتخاذ شيوه استبدادى نمى

دم پر كند، بهمان نسبت و بهمان ترتيب نيز روى رژيم را، حضور فعال مر

ماند بررسى كنيم آيا وحدت مالتاريا با آمريكا  آورد. مى به وابستگى مى

 اى و يا ناشدنى است. شدنى و ديرپا يا شدنى و زودگذر و مرحله
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 "تجاربازار"براى آشنايى با  آقاى هاشمى رفسنجانى در ضيافتى كه

اند و يك  ها، احزاب از بين رفته ترتيب داده بود، گفته بود در همه انقالب

حزب باقى مانده است. در الجزاير نيز يك جزب ماند و كشور را اداره كرد 

ام. امروز  كند. من در كارنامه درباره اين سخن بسيار صحبت كرده و مى

اى با بن بال و مصاحبه ديگرى با من  احبهمجله الحوادث را آوردند. مص

 {12}.چاپ كرده بود

بن بال در باره احزاب واحد گفته است كه از اشتباهات بزرگ بوده و 

 از تجربه حزب واحد پشيمان است.

من خود جانبدار حزب واحد بودم و  41و  31دانى كه در سالهاى  مى

شركت در جزب  طى چند نامه از مصدق خواستم احزاب را به انحالل و

بزرگ بخواند. او بعكس مخالف بود و جانبدار احزاب متعددى بود كه در 

يك جبهه گرد آيند و هيچيك از احزاب سلطه و تفوق بر ديگران نداشته 

باشد. در جريان عمل، كار نظرى و عملى مرا متقاعد كرد كه حزب واحد 

ورى بر آن بود ماند. حزب جمه بدون استقرار استبداد و وابستگى برپا نمى

 ها، به حزب واحد تبديل گردد. و هست بضرب انواع چماق

هاى بزرگ جزب جمهورى، بسيارند. مهمترينشان مانع  مانع

كوشم توضيح بدهم چگونه  روحانيان و روشنفكران بودند و هستند. مى

 اين دو مانع، حزب را وادار كرد پوشش استبداد و وابستگى جديد بگردد.

هاى مالتاريا، مقاله هايى بقلم  خفى بودم، روزنامهدر روزهايى كه م

دادند كه در ماههاى اول انقالب نوشته شده بودند. از جمله  من نشر مى

دانى كه  اى است در دفاع از روحانيان عضو شوراى انقالب. مى آنها مقاله

نظر من اين بود و اينست كه انقالب بدون نوكردن نهاد مذهب، سرانجام 

گذارد كه حق با  عيتى كه پيش آمده است، جاى ترديد نمىگيرد. وض نمى

نوشتم، اين  ها را مى من بوده است. بنابراين، آنروزها كه من آن مقاله

بدل نشده بودند. پيش نويس قانون اساسى را كه  "مالتاريا"روحانيان به 

با توجه به مجموع گرايشها و شرائط و در مقايسه با قانون اساسى كه در 

رگان تهيه و تصويب شد، قانونى مترقى و با نظام و قاعده و مجلس خب

عملى بود، باهم تهيه كرده بوديم. اعضاى شوراى انقالب باتفاق آراء به آن 

راى داده بودند. به بسيارى قوانين مترقى رأى داده بودند. دست كم با 

رفت كه بتدريج اسالم  خودكامگى نهادها مخالف بودند و اين اميد مى

از فلسفه ارسطويى و بمثابه راه رشد و آزادى را بخش بزرگى از خالص 

روحانيان جوان بپذيرند. در آن زمان حمله به روحانيان، راندن آنها بدامان 

بخش متحجر و زورپسند و استبداد طلب يا مالتاريا بود. بسيار كوشيدم 

 كه از رفتن اين گروه بسوى مالتاريا جلوگيرى كنم اما بداليلى كه شرح

ام و خواهم كرد، آنها رفتند و بسيارشان قربانى انحراف شدند و  كرده

دارم بقيه نيز جان سالم بدر برند. بدينقرار بلندگويان مالتاريا از  گمان نمى

گويند كه اين روحانيان بطور روزافزون از روشنفكران جدا  راه تزوير نمى

دند و بسوى شدند حتى از روحانيان آزاده جدا شدند، از هدفها جدا ش

 استبداد فقيه رفتند و خود بر سر خويش آوردند، آنچه برسرشان آمد.

كمى پيش از افتتاح مجلس خبرگان، ناگهان صحبت از واليت فقيه 

ام. در اينجا  ها شد. پيش از اين در اين باره نوشته در اجتماعات و روزنامه

خبرگان خواهم مشكلى را طرح كنم كه از همان وقت و بعد در مجلس  مى

دانى  دانى كه بر مجتهد تقليد حرام است و مى خود من، طرح كردم. مى

جانبداران واليت فقيه، هر فقيه جامع الشرائط را داراى واليت   كه

شمارند. در مجلس خبرگان پاسخ دادند كه تنها رهبر واليت دارد و  مى

سد. اما شنا بقيه ندارند. قانون اساسى نيز تنها رهبر را داراى اين حق مى

 در عمل دو تضاد حل نكردنى آفريده است:

اگر كسانى خود را جامعتر از رهبر يافتند، چگونه بتوانند به مقتضاى 

مسئوليت، به تكليف خويش در اعمال واليت عمل نكنند؟ چگونه بتوان 

واليت را حق فقيه شمرد و بر مجتهدان تقليد را حرام دانست و از آنها 

ت خويش چشم بپوشند بلكه از فتواى رهبر پيروى خواست نه تنها از والي

اى ضد استبداد  كنند. آزادى رأى و فتوى و حرمت تقليد بر مجتهد قاعده

دينى است و اينگونه انحصارى كردن واليت آشكارا با اصل مخالف است. 

گذارند و از اينرو رهبر ميان دو سنگ  در عمل نيز ديگران گردن نمى

ت فقيه و جلوگيرى از پديد آمدن مراكز متعدد آسيا، گير است: حفظ والي

سياسى، لذا اگر بخواهد واليت را به رهبر منحصر گرداند،  -قدرت دينى 

چاره جز اعمال قوه نيست. بدينسان جهت عمومى به استقرار استبداد 

سياسى و بناگزير، خنثى و حذف كردن روحانيانى است كه با اين  -دينى 

 مالتاريا بدينسان پديدار گشت. جويند. واليت سازگارى نمى

تضاد دوم با صاحبان تخصص و روشنفكران است. كه خود را عالم به 

علم اداره جامعه و كشور در اين منطقه بحرانى و در كشورى كه چهار راه 
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دانند و روحانيان را از آن بى اطالع  برخوردها و قدرتهاى جهانى است، مى

دند. اين تضاد از ابتداى انقالب و حاضر نيستند آلت فعل مالتاريا گر

 اند. روزافزون شد و امروز اين دو گروه بسيار از يكديگر دور شده

شوند، اين دو تضاد و رفتارى كه  اما تضاد به اين دو تضاد خالصه نمى

مالتاريا در حل آنها در پيش گرفت، تضادهاى ديگرى را برانگيخت و روز 

وابستگى افزود. تضادهاى عمده بروز بر نياز مالتاريا به استبداد و 

 بدينقرارند:

تضاد ميان موقعيت تاريخى و موقعيت اجتماعى كنونى:  -الف 

روحانيت از جمله چهار وظيفه اصليش، يكى وظيفه مقابه و دفاع از 

جمهور مردم در برابر استبداد ديوان ساالرى بود. در ايران دولت بود كه با 

حانيت خواه در مقام مخالفت و خواه كرد و رو استبداد بر ملت حكومت مى

كرد. انقالب اسالمى بمعنى  در مقام تعديل كننده، اين اسبتداد را مهار مى

تغيير بنيادى همين رابطه دولت و ملت بود. قرار ما اين بود كه ملت 

حكومت كند و دولت مجرى اراده ملت باشد. آقاى خمينى به اين اعتبار 

حاكم خود دولت شده است و با همان  رهبرى يافت. اما اينك روحانيت

گويم، با استبدادى كه تنها جنبه تخريبى دارد،  استبداد بلكه، چه مى

 كند. چگونه شد كه روحانيت دولت شد؟ حكومت مى

نويسم، پاسخ اين سئوال  اين وصيت سياسى كه خطاب به تو مى

و است. با وجود اين توضيح رابطه ميان روحانيت حاكم و ديوان ساالرى 

اى اثرات آن  تنها شدن اين روحانيت در جريان استقرار استبداد و پاره

 نمايد: ضرور مى

هاى ديگر، داراى اين جنبه بود  رهبرى آقاى خمينى گذشته از جنبه

كه در دو كفه ترازويى كه وى طراز آن بود، روشنفكران و روحانيان قرار 

ما اين فكر كه من خواهند بگويند. ا داشتند. كنار گودنشينان هر چه مى

سال با استقامت تعقيب كردم و كوشيدم ميان روحانيت متحول و  21طى 

ترقيخواه و روشنفكران وحدت پديد آورم. نتيجه خود را در سقوط رژيم 

هاى دوران معاصر  ترين انقالب شاه ببار آورد و يكى از زيباترين و بى غش

ام و  يك بيك شمردهرا سبب شد. با وجود اين به علت نارسايى هايى كه 

شمرم. در مرحله ساختمان جامعه جديد، وحدت از بين رفت، بدين  مى

ترتيب كه كفه روشنفكران با خيانت بختيار و بعد با بى اعتبار كردن دولت 

هاى چپ خصوص فدائيان خلق كه جنگ مسلحانه  موقت و رفتار گروه

خالى  برپا كردند و رويه طرد و حذف كه آقاى خمينى در پيش گرفت

شد.از كفه روحانيان نيز بتدريج روحانيان واقع بين و مترقى بيرون رفتند. 

بدينسان يك صف بندى جديد و بگمان من خوش خيم پديدار شد: 

ها از هر دو كفه بيرون رفتند وبا هم وحدت كردند. جانبداران  قدرت طلب

بداد استقالل و آزادى از روشنفكر و روحانى متحد شدند و جانبداران است

 و وابستگى نيز متحد شدند.

در اين جريان، عواملى كه بر شمردم و برخواهم شمرد، روحانيت 

حاكم را برآن داشت كه موقع اجتماعى سياسى خويش را تغيير دهد. به 

گفت كه روحانيان مقامات  آورى كه آقاى خمينى در پاريس مى ياد مى

و به وظائف معمولى دولتى نخواهند پذيرفت و خود وى به قم خواهد رفت 

خويش خواهد پرداخت. اما امروز تمامى ديوان ساالرى تحت سيطره 

مالتاريا است. ورود روحانيان در دولت از زمان دولت بازرگان شروع شد. 

روحانيت حاكم همانطور كه شرح كردم، نخست دستگاههاى ادارى و 

ن نظامى خاص خويش را بوجود آورد و در جريان از خود بيگانگى ضم

كوشيد آنهارا نيز  مى 1هاى ادارى و نظامى پيشين محدود كردن دستگاه

                                                           

اند. دو قانون  بسيارى از وظايف سازمان برنامه به جهاد سازندگى سپرده شدهـ 1
دارد و  اند يكى )در باره نظام وظيفه( سپاه را در تامين نياز مقدم مى وضع شده

 .سپرد را به سپاه مى "ميليونى 21ارتش  "ديگرى اداره 

ترسند و هنوز نيز  هاى سابق بسيار مى تحت تسلط درآورد. از دستگاه

روشنفكرى اين دستگاه هاست.    ترسد. ترس مالتاريا از محتوى مى

ترسيد اگر اين دستگاهها با محتوايى كه دارند بمانند، بعد از مرگ  مى

 خمينى، قدرت را خود به دست بگيرند.آقاى 

همين ترس بود كه موجب تعطيل دانشگاه و بى ارزش كردن 

 تخصص و كوبيدن متخصصان شد.

ناتوانى در تهيه و انجام برنامه و ناتوانى در برآوردن توقعات مردم و 

جنگ داخلى و خارجى كه بيانگر ضعف مفرط مالتاريا در اداره كشورند، 

زايند. اين ترس از سويى و تنهايى از سوى ديگر، اف بر شدت ترسش مى

زمينه ذهنى تصدى مقامات دولتى را فراهم آورد. خصوص كه بروزگاران 

اند و رفتار  دراز نسل بعد از نسل، در روياى ايجاد حكومت دينى زيسته

ها با اينان، اين فكر را قوت بخشيده است كه اينبار حكومت به  پهلوى

و نبايد از دست داد. بروز خطرها و برخوردها واز دست آمده را به هيچ ر

كردند با وجود  بين رفتن و يا مخالف شدن روشنفكرانى كه همكارى مى

زمينه مساعد از سويى و فلجى كه تضاد ديوانساالرى قديم با 

است و ضرورت حذف مراكز قدرتى كه   ديوانساالرى جديد بوجود آورده

جويند و بسيارى داليل و  زگارى نمىبا قدرت استبدادى در حال تمركز سا

ضرورتهاى ديگر كه برشمرده ام و برخواهم شمرد، مالتاريا را روز بروز 

بيشتر به دولت تبديل كرد. مالتاريا رأس جديد دولت شد. از خودبيگانه 

 گرديد و حاكم مستبد بر ملت شد.

خواست بيان و نتيجه سازمانى وحدت  حزب جمهورى كه ابتدا مى

هاى بسيار  ن و روحانيان بگردد، خود عامل حذف و خط كشىروشنفكرا

شوراى حزب، بر من معلوم كرد كه پنج روحانى   شد. مالحظه تركيب

بنيانگزار حزب يعنى آقايان بهشتى و موسوى اردبيلى و هاشمى 

اى و باهنر، بر اساس گرده رهبرى آقاى خمينى و به  رفسنجانى و خامنه

بوجود آورده بودند كه از هر گرايشى تشويق و تائيد او، شورايى 

اى باشد اما طوريكه خودشان محور و رهبر حزب باقى بمانند.  نماينده

همانطور كه در شوراى انقالب اكثريت داشتند و رأى، رأى آنها بود، در 

 شوراى حزب نيز حرف، حرف آنها باشد.

روحانيان  "روشنفكران"با  "مالتاريا"اما در عمل، در پى تضاد 

گرفتند  اده و روشنفكر روز بروز بيشتر با حزب جمهورى فاصله مىآز

حزب براى آنكه توده راى دهنده ثابتى داشته باشد و بتواند از سويى 

نهادهاى انقالبى را در اختيار بگيرد و از سوى ديگر پايگاه اجتماعى 

مطمئنى داشته باشد، نقش نخستين را بمثابه معرف انديشه و اخالق 

رجمان توحيد روحانى و روشنفكر با توده مردم را رها كرد و اسالمى و ت

 سياست تصرف قدرت را در پيش گرفت.

هر چند از ابتدا در رأس نهادهاى جديد اعضاء حزب جمهورى 

كوشيد با نهادها در جريان ايجاد قدرت استبدادى  بودند، اما اينك مى

ديگر،  جديد، يكى گردد. در بيناد مستضعفان و در تاسيسات ادارى

مقامات بسيارى به روحانيان واگذار شدند. در انتخابات مجلس حزب 

روشى را در پيش گرفت كه معرف جهت تحول آن بود. به علت از دست 

دادن زمينه در ميان مردم و شكستى كه در انتخابات رياست جمهورى 

خورد، حزب قدرت را اصل شمرد و اصول متبع روزهاى تشكيل خود را 

و به دنبال متنفذان روحانى و غير روحانى محلى رفت و كنار گذاشت 

بدينسان تركيب اجتماعى، سياسى و فكرى حزب بكلى دگرگون شد. 

حزب روحانيان مترقى و روشنفكران و مستضعفان با حزب مالتاريا و 

اى كه با تمام توان  فرصت طلبان و مستكبران مبدل شد. آن فاجعه

 ن فاجعه بود.كوشيدم مانع از وقوعش گردم اي مى

با تغيير تركيب، بناگزير گرايشهايى كه با انقالب زير رفته بودند، از 
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آمدند و جريان تجربه و تركيب سياسى و اجتماعى، روش حذف  نو رو مى

بينى كشور را دستخوش  را روش اصلى گرداند و همينطور كه مى

 بحرانهايى بزرگ گرداند.

يل جريان وحدت به اثر عمده اين تحول بدخيم، گذشته از تبد

جريان اختالف و جريان انقالب به جريان ضد انقالب، گذشته از تجزيه 

روحانيت به گرايشهاى متعدد و اغلب متضاد، اين شد كه مالتاريا كه 

دهد، ناگزير شود بزور سلطه  بخش كوچكى از روحانيت را تشكيل مى

 خود را بر اكثريت روحانيت و جامعه برقرار كند.

هاى سياسى هر بار كه براى پادرميانى "واسطه"ور كه به ياد بيا

گويند اگر آقاى  دانند و مى گفتند، رهبران حزب جمهورى مى آمدند مى مى

شود. مردم را  خمينى درگذرد، مجموع روحانيت حريف بنى صدر نمى

دارد. ارتش را دارد. كارمندان و روشنفكران را هم دارد. كار را تمام 

كرد. اما  نيز نقش اصلى را آقاى خمينى بايد بازى مى كند. در نوار آيت مى

داند اگر تكليف سلطه بر دولت را قطعى  واقع امر اين است كه مالتاريا مى

نگرداند، با مرگ آقاى خمينى دشمن اصلى او، يكى روحانيت است. 

پذيرد. اين است كه آقاى خمينى از نظر  روحانيتى كه سلطه او را نمى

لى گشودن و بستن درهاى قدرت است. از اينروست كه مالتاريا، كليد اص

اى به  در نامه - 1(» 1) "علماء بالد"دستگاه تبليغاتى و ساواك جديد و 

نفرند  4من آقاى خمينى نوشته بود علما بالد با شما مخالفند. به او نوشتم 

اند و اسباب دست حزب  كه موقعيت خود را نزد مردم از دست داده

اين چهار تن عبارتند از آقاى صدوقى )يزد( و دست  اند. جمهورى شده

 « غيب )شيراز( و طاهرى )اصفهان( و مدنى )تبريز(.

بايد اطالعات و مطالب را چنان تهيه و به نظر آقاى خمينى برسانند  

كه وى در جهت دلخواه مالتاريا عمل كند. جنگ اطالعات در عصر ما از 

 جنگ سالح، مهمتر است!

همه روشن است كه اكثريت برزگ روحانيان به دو  بهررو، امروز بر

 دليل ساكتند:

هر كس جرئت كرده است و حرف زده است حتى اگر از مراجع  -1

بوده است، مورد حمله چماقداران قرار گرفته است. به سخن ديگر اگر 

روحانيان بخواهند نقش خود را در مقابل دولت انجام بدهند، با خشونتى 

 گردد. ق، با آنها رفتار مىبسيار بيشتر از ساب

 شوند. و اگر با مالتاريا هماهنگى كنند، منفور مردم مى -2
 

بدينسان در مقايسه با رژيم شاه، وضعيت امروز آنها به مراتب 

شوند. ناگزير  مشكلتر است. از دو سو تحت فشارند، از دو سو تهديد مى

توانند بر اين  تمايل به سكوت نزد آنها قوت گرفته است. با وجود اين نمى

بسيار سر  "كارهاى خالف شرع"سكوت باقى بمانند چرا كه از رژيم 

 زند. مى

تواند خود را به  در حقيقت، در ا سالم و با اسالم يك اقليت نمى

تواند بدون جدايى از اسالم استبداد  اكثريت تحميل كند. مالتاريا نمى

الم را كنار هاى استبدادى، اس برقرار كند. پيش از اين نيز، رژيم

كردند. اما اثر آن خالف شرع و  گذاشتند و خالف شرع تا بخواهى مى مى

اين خالف شرع يكسان نبودند: خالف شرع شاهان مستبد، بر محبوبيت 

افزود. آنها را مظلوم و ضد استبداد جلوه  و تحكيم موقعيت روحانيان مى

عه بى اعتبار داد. اما استبداد مالتاريا همه روحانيت را در نظر جام مى

گرداند. مجموعه روحانيت تاكى  گرداند. اسالم را نيز بى اعتبار مى مى

هاى اعتبار خويش را  تواند از بين رفتن اعتبار دين و سست شدن پايه مى

 تحمل كند؟

از همه داليل ديگر كه بگذريم، همين انفجارآميز شدن روزافزون 

روز بيشتر به اتخاذ روشهاى رابطه مالتاريا با روحانيت، مالتاريا را روز ب

 گرداند. مالتاريا خود ميان دو سنگ آسياست: اختناق آور ناگزير مى

شوند و روحانيتى كه روز بروز  مردمى كه روز بروز بيشتر ناراضى مى

گردد و دنبال فرصت است كه تا از پاى درآوردن  بيشتر مخالف مى

 مالتاريا خود را از همه آلودگيها پاك گرداند.

ز يك امر مسلم است و آن اينكه نه تنها مالتاريا موفق نشده امرو

است، روحانيان را بكارهاى دولتى بكشاند، بكله بسيارى نيز ترك خدمت 

اند روحانيان را ساكت نگاهدارند، بلكه صداها  اند. نه تنها نتوانسته گفته

گردد امروز كمتر كسى را  شوند و بر شماره مخالفان افزود مى بلندتر مى

توان يافت كه از وضع موجود دفاع كند. تا به آنجا كه داوطلب امام  مى

 شود و بسيارى از شهرها امام جمعه ندارند. جمعه نيز پيدا نمى

اثر اين انزواى روزافزون و باال گرفتن نارضايتى و نفرت عمومى، 

كوشش لجوجانه در تصرف كامل دولت است. استداللى كه آقاى بهشتى و 

و غير روحانى وى براى ضرورت اتخاذ روشهاى قاطع و  ياران روحانى

كردند و  و يكدست كردن و مكتبى كردن دولت مى "حزب اللهى"

كنند، اينست كه وضعيت فعلى نتيجه بينابينى رفتار كردن است. اين  مى

كند و نه اسالمى است و نه مسلمانان را  رفتار نه روشنفكران را راضى مى

لينى مسلمانان و مردم ايران به مكتبى و نيمه كند. تقسيم استا راضى مى

مكتبى و غير مكتبى و غير مسلمان كه در برنامه دولت رجايى آمده بود. 

اجتماعى يعنى انزواى مالتارياو  -بازتاب يك واقعيت بزرگ سياسى 

 دستياران فرصت طلب و زورمدار آنهاست.

راى آقاى بهشتى به جمعى از اعضاء انجمن اسالمى پزشكان كه ب

ها و كوشش در جهت رفع آنها نزد وى رفته بودند،  تحقيق درباره اختالف

قوه مجريه و  3دو مطلب را گفته بود كه از هر جهت رونشگرند: روساى 

قوه هم هماهنگ است. تنها  3مقننه و قضائيه هماهنگند. تركيب اين 

ن رئيس جمهورى ناهماهنگ است كه... بايد برود. من چه كم دارم. سه زبا

 بلدم. دكترا دارم. روحانى هستم چرا حكومت نكنم؟!

را  "حكومت اسالم"دهد كه مالتاريا بقاء  اين بيان جز اين معنى نمى

در صرف نظر كردن كامل از نظر خويش در پيش و آغاز انقالب، دائر بر 

بيند. اينك برآنست كه  از مشاركت در دولت مى "روحانيت"خوددارى 

قبضه خويش درآورد و همانطور كه آقاى بهشتى دولت را بطور كامل به 

اند. در واقع نيز  در اختيار وى درآمده "گفته است، نهادهاى انقالبى كامال

حتى در زمان كشاكش شديد، مالتاريا همه چيز را جز نيروهاى مسلح در 

 اختيار گرفته بود:

مجلس، هم در تركيب و هم در اداره در اختيار كامل مالتاريا بود و  -

توانند آزادانه  كردند مى هست. نمايندگانى كه هنوز در عالم خيال فكر مى

شدند و بسيارى از آنها  حرفشان را بزنند، وسيله چماقداران تهديد مى

 1واقعيت شدند. "تسليم"

دستگاه قضائى در اختيار و تحت مهار مالتاريا است. دستگاه  -

ا به سختى كيفر كند. اما مقاومتها ر قضائى پيشين مقاومتهايى مى

كه جرئت كردند و رأى به رفع توقيف روزنامه ميزان  دهند. قضاتى را مى

خواست از راه ديوان  دادند، از كار بركنار كردند. آقاى بهشتى نخست مى

كشور مقدمات عزل رئيس جمهورى را فراهم آورد. ديوان عالى كشور را 

ح كرد. ديوان دعوت كرد و مساله عدم امضاى قانون را از سوى من طر

كشور به اتفاق رأى به عدم امكان تعقيب قانونى داد. به مناسبت بگويم كه 

اين مقاومتها در عين آنكه بسيار پرارجند و در تاريخ قضائى ايران 

دهند، بار غم بزرگى را بر دل من  صفحات درخشانى را تشكيل مى

                                                           

 اى امام جمعه مركز كشور جمهورى اسالمى به آقاى اى آقاى على خامنه نامه ـ1
هاشمى نوشته و شخصى را معرفى كرده بود كه به كار تهديد كردن نمايندگان 

 آيد. اين نامه بدست مخالفان افتاد و منتشر شد. مى
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كنار گذارند. غم اينكه چند روحانى ميرغضب بگردند و قانون را  مى

طلبى را هيچ جنايتى فرو گذار نكنند و دستگاه  بگذارند و در قدرت

 قضايى پيشين در مقايسه با اينان اعتبار بجويد.

 تر از آش است. قوه مجريه، آلت بى اختيار مالتاريا و كاسه داغ - 

 براستى مجريه مالتارياست. 

ند و ها، اعضاء مالتاريا هست اما در رأس جهاد سازندگى و كميته - 

خواست من او را  آقاى محمد منتظرى بدانجهت با من دشمن شد كه مى

فرمانده سپاه پاسداران بگردانم. بنياد مستضعفان هم كه شكارگاه ويژه 

 مالتارياست.

ها و سخنگويى  ها و منبرها و نماز جمعه راديو تلويزيون و روزنامه - 

 در انحصار آنهاست. "در اجتماعات سياسى كامال

ظران آقاى خمينى در نيروهاى مسلح و سرپرستهاى ادارات نا  - 

 ايدئولوژيك همه از اعضاى مالتاريا هستند. ـسياسى 

اند و معامالت بزرگ  و بايد بدانى كه بر معامالت نيز دست انداخته - 

ها و كميته صنفى و دادگاه  گيرد. گمرك از طريق آنها انجام مى

ستند. فرودگاه مهرآباد براى صادر گرانفروشى، در دست اعضاى مالتاريا ه

كردن اشياء گرانقيمت و سبك وزن و وارد كردن وارد كردنيهاى پر سود و 

 مهار رفت و آمدها در اداره اعضاء مالتاريا و همدستان آنهاست.

كنم هنوز جايى و مقامى مانده باشد، كه اعضاء مالتاريا بر  گمان نمى

طلبى انحصارى، آن شد كه  تآن دست نيانداخته باشند. حاصل اين قدر

 مالتاريا مسبب و مقصر وقوع و استمرار امور زير گرديد:

آزاديها، از جمله آزاديهاى بيان و قلم و اجتماعات و احزاب از   -1

 بين رفتند.

روشنفكران و مغزها از كشور رفتند و آنها كه ماندند يا ساكتند،  -2

مترقى روحانيت نيز يا ساكت اند. بخش  يا مخفى يا زندانى و يا اعدام شده

 و يا تحت فشار است.

اند. حتى دادگاه  اعضاى مالتاريا از حقوق ويژه برخوردار شده -3

 آنها، ويژه است.

امنيت، هرگونه امنيتى، خصوص امنيت قضائى از بين رفته است  -4

و مردم نه در جان و نه در شرف و نه در مال خويش كمترين امنيتى را 

 اند. ا بسيار سست تر از دوران رژيم شاه شدهندارند. منزلته

ها و استراق  ابزار فشار و اختناق، از جمله ساواك و تفتيش خانه -5

ها و اعدامهاى فورى، با  سمع و... و دستگيريهاى دستجمعى و شكنجه

 روند. تر از دوران شاه بكار مى ابعاد گسترده

آوردن  فساد مالى و فسادهاى گوناگون، جايى براى بخاطر -6

 اند. فسادهاى دوران شاه باقى نگذاشته

ها و سپاه انقالب، بتدريج در حيطه قدرت وحدت جديد  كميته -7

 اند. ميان مستكبران و مالتاريا و فرصت طلبان درآمده

اقتصاد كشور، در بازرگانى خارجى و داخلى خالصه شده است.  -8

كند.  فلج اقتصادى مثل يك كابوس موجوديت كشور را تهديد مى

هاى اقتصادى دو  كنند. و وابستگى ها همچنان از كشور فرار مى سرمايه

 گردند. چندان مى

وجود مراكز متعدد قدرت كه مشخصه مالتارياست، سبب شده  -1

است كه ديوان ساالرى در عين بادكردن، بى مغز شود. در حقيقت مغزها 

دو برابر شده اند. اين ديوان ساالرى كه بودجه  گريخته و از كشور رفته

 بلعد، در بالتكليفى، ناتوان از كار گشته است. كشور را مى

بر جنگ داخلى كه ابعاد آن به همه شهرها گسترده شده است،  -11

جنگ خارجى نيز افزوده شده است. اگر فرض كنيم ضرر مادى همه اين 

ها دست كم يكصد ميليارد دالر باشد، زيان ناشى از منحرف كردن  جنگ

 انقالبى يك ملت جوان قابل ارزيابى نيست.كارمايه 

اى كه امريكا مالتاريا را بدان كشاند، يعنى  بر اثر بازى -11

گروگانگيرى، عالوه بر ضررهاى اقتصادى كه ذكر شدند، اعتبار ملت ما و 

نيز اثر انقالب ما از ميان رفت. ما نه تنها ديگر نتوانستيم امواج انقالب را 

هاى استبدادى  كه سبب تقويت و تحكيم رژيمدر جهان بگسترانيم، بل

وابسته نيز شديم. موج مخالفت با انقالب اسالمى اينك به داخل كشور 

و خطر استقرار يك رژيم استبدادى وابسته هر زمان بزرگتر   بازگشته

 گردد. مى

هاى استبدادى  اسالم و قانون، همانسان كه مشخصه همه رژيم -12

ا و قشرهاى حاكم جامعه تبديل شده است. است بوسيله حاكميت مالتاري

دانند كه اين سخن كه اسالم هيچ  آنها كه اهل مطالعه تاريخ هستند، مى

زمان بدين حد در خطر بى اعتبارى كامل نبوده است، سخنى بگزاف 

 نيست.

ام. به آقاى خمينى  ام، سخن گفته در اين موارد، بارها مقاله نوشته

اند،  كرده ى كه خطر را كمابيش احساس مىام. با روحانيان بسيار نوشته

ام. اولين بار وقتى در مجلس خبرگان متوجه شدم با چه  ها كرده بحث

خواهند قانون اساسى را براى حكومت استبدادى و  حرص و ولعى مى

انحصارى خويش بنويسند، با قلمى هشدار دهنده و دلسوزانه، در انقالب 

 {13}.اسالمى سرمقاله نوشتم

ى صداقت و تمامى توان كوشيدم حالى كنم كه در اداره با منتها

كشور وقتى جنبه سازندگى وجود ندارد، سازمان دادن در كار نيست، از 

سازمان دادن همه جانبه، جز اينكه شما را ناگزير كند روز بروز بيشتر به 

آورد. و اين قهر ويرانگر  اى ببار مى قواى قهريه متوسل بگرديد، نتيجه

دهد. چند نوبت هشدار دادم كه كشور ما  ا را بباد مىسرانجام شم

آخوندكشى بسيار بخود ديده است. به او نوشتم و توضيحات شفاهى را 

اش ضميمه كردم كه آقا با طناب پوسيده  توسط حسين آقا نوه

گردانندگان حزب جمهورى، خود و اسالم و كشور را به چاه ويل نياندازيد. 

ستانى، جمشيد، مغان را از جامعه براند و در يادآور شدم كه در دوران با

ها متوارى كرد كه در آنجا به خدانزديكتريد. در دوران هخامنشى، مغ  كوه

گرفتند. آخوندكشى  كشان كردند و هر سال روز مغ كشان را جشن مى

استمرار داشت تا دوران رضاخان و فرزند او كه آخوندكشى و دين كشى 

 باهم بود.

كشد واين جوانان  ساله را مى 25تا  12جوانان  و امروز مالتاريا

 كنند. فردا چه خواهد شد. اعضاى مالتاريا را ترور مى

وقتى ديدم نظام اجتماعى، با حذف مالتاريا، سر خود را از تيغ 

خواهد بر مركب انقالب سوار شود، با تمام توان و از  انقالب رهانيد و مى

ط رهبرى انقالب و خود موضع استقالل و آزادى كوشيدم مانع سقو

ام بغايت سخت بود. ما در كنار  انقالب بگردم. كار ما همانطور كه نوشته

گود به نوشتن چند مقاله و امضاى چند اعتراض، مشغول نبوديم.در وسط 

كوشيديم. خطرها لحظه به لحظه ما را تهديد  گود و با تمام نيرو مى

ديديم و پاى  صدمه نمىكرديم كه در جنگ  كردند. بايد طورى عمل مى مى

آمد و... آگاه كردن مردم را بهترين راه و مؤثرترين  خارجيان به ميان نمى

وسيله يافتيم. آنقدر كوشيديم تا مالتاريا بى اعتبار شد. چه بى اعتبارى 

بيشتر از اين كه در برابرش، نسل جوان ايستاده است و مالتاريا براى 

ر و اعدام كودك و نوجوان و ادامه حكومت استبدادى ضعيفش به كشتا

اند. در يك قرن اخير  تن اعدام شده 411پردازد و ظرف دو ماه  جوان مى

 چه كسى و در چه رژيمى اين سفاكى را كرده است؟!

وقتى هيات منتخب مجلس براى تعيين نخست وزير، نزد من آمد و 

يان به اصرار گفت: نخست وزير بايد مورد تائيد نهادها و حزب اهلل و فدائ
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بريد، پنج درصد  امام قرار بگيرد، به اعضاى آن گفتم: اينها كه شما نام مى

دانيم،  گفت: مى "نماينده قم"جامعه بيشتر نيستند. آقاى محمد يزدى 

خواهيم همين پنج درصد حكومت كند! و امروز مالتاريا جامعه را يكجا  مى

داده است.  از دست داده است. خود را در اداره كشور بسيار ضعيف نشان

ها و  ها، قول به همه ميثاقهاى وحدت خيانت كرده است. به همه وعده

نظرها كه داده بود و مردم بخاطر آنها به مبارزه برخاسته بودند، جفا كرده 

است. در فساد و خونريزى، ار رژيم شاه پيشى گرفته است و با ما به 

ه، دست او را كند چرا كه در همه تاريخ بيش از هر گرو سختى دشمنى مى

 ايم. رو كرده

مالتاريا سقوط كرده است، مرده است. الشه او امروز و فردا بر زمين 

ايم، معنى دار است: مالتاريا  افتد. اينكه امروز از دو سو مورد حمله مى

گويد و مثل خرس تيرخورده، در پى ما است تا تكه پاره مان  ناسزا مى

گفته است و در مجلس قالبيش آنرا كند. به اين دليل آشكار كه خود بارها 

قرار داده است. ما آنها را بى اعتبار  "عزل رئيس جمهور"علت اصلى 

ايم .ملت ما ديگر آنها را نه زبان اسالم و مدافع خويش كه تشنگان  ساخته

شناسد. اما وابستگان به غرب و  نادان قدرت و عامالن بدترين فسادها مى

ان داديم اتخاذ يك سياست مستقل گويند، چرا كه نش شرق ناسزا مى

همراه توسعه آزاديها ممكن است. و همين امر سبب بى اعتبارى كامل 

ها گشته است. آنها و اربابانشان چون در حال حاضر نيروى كافى  وابسته

براى انجام كودتا و در دست گرفتن امور را ندارند، همصدا با مالتاريا 

واره چنين بوده است، مستبدها و كوشند نخست كار ما را بسازند. هم مى

 شوند. اند و همسو و هم هدف مى شده قدرتهاى خارجى همسو مى

با وجود اين مالتاريا به علت وضعى كه خود بوجود آورده است و 

بلحاظ ناتوانيش در سازماندهى، در بن بست كامل است. امروز تنها نقش 

در كشتار جوانان و  كند. مالتاريا با قساوتى كه جاده صاف كن را بازى مى

كند كه به شعار خويش  دهد، معلوم مى مردان و زنان معتقد نشان مى

دانى كه گفته بود، نصف كشور از بين برود بهتر از آنست  وفادار است. مى

كه بنى صدر در جنگ پيروز گردد. اقتضاى وفادارى به اين شعار اينست 

ت جانبداران استقالل و ها را بر كشور، بر حكوم كه مالتاريا سلطه وابسته

دهد. جز اين هم نبايد از او انتظار  آزادى و اسالم راستين ترجيح مى

داشت. هم پيمان آن قشرهاى اجتماعى شده است كه حيات خود را در 

دانند و مرگ خويش را در استقالل و آزادى. اما همين  وابستگى مى

ان بهره كش قشرها نيز براى استمرار بخشيدن به موقعيت خويش به عنو

و متحد سلطه گران خارجى، نيازمند سازماندهى هستند و هر زمان 

سازند و جاى او را به تكنوكراتها و  بتوانند، مالتاريا را از كارها بركنار مى

دهند. حزب جمهورى همان شكل و محتواى حزب  بوروكراتها مى

 كنى كه حق كند. اينك تصديق مى رستاخيز را بى كم و كاست پيدا مى

ام و حق دارم از مالتاريا بترسم و از وابستگان به امريكا براى كشور  داشته

 در بيم باشم.

بدينقرار مالتاريا نه تنها از چهار وظيفه تاريخى روحانيت بريد بلكه 

بيند: در باره اين چهار  وظايفى متضاد آنها را اينك در عهده خود مى

ادآورى آنها به آقاى ام و هيچ فرصتى را براى ي وظيفه بسيار نوشته

ام.  اى جز اعتبار او ندارد، از دست نداده خمينى و مالتاريايى كه سرمايه

همواره چنين بوده است و اين بار نيز چنين شد. توضيح آنكه رژيم 

پيشين با تغيير وظايف و تغيير موقعيت سياسى و اجتماعى به استمرار 

 دهد. ادامه مى  خويش

ع ملت در برابر دولت بود و در اين در تاريخ، روحانيت مداف -

جمهورى رئيس جمهور نقش مخالف محار كننده را برعهده گرفت چرا كه 

 كند. مالتاريا دولت شده است و با چه استبداد و حشونتى حكومت مى

در تاريخ ايران روحانيت مظهر فكر و فرهنگ و دولت مظهر  -

آقاى خمينى گفت اسلحه و چماق بود. در اين جمهورى كار وارونه شد. 

اينقدر نگوييد رجايى سواد ندارد، عقل دارد!! اينك مالتاريا در رأس 

و چماق بدستان است و رئيس جمهورى مدافع مردم در  3 -سازمان ژ 

 برابر سازمانى است كه نه رحم مى شناسد و نه به قانونى پايبند است.

ها  ده روحانيت حافظ وحدت مردم بود. اينك مالتاريا مردم را به -

دسته تقسيم و بر ضد يكديگر برانگيخته است. رئيس جمهورى در مقابل 

اين تضاد تراشيهاى خطرناك با تالشى طاقت فرسا كوشيده است و 

 كوشد وحدت خلق را بلكه نجات بخشد. مى

روحانيت مدافع اسالم و زالل آن و اينك مالتاريا هر جنايتى را به  -

همه فاجعه بزرگ ايران در دو دهه پايان شود. اينها  نام اسالم مرتكب مى

 كوشيدم مانع وقوعشان شوم. قرن بيستم اند و من مى
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 دنبرخاست مسلحانه مقاومت به انقالب ابتداى از كه گروههايى نقش ـ3 
      

 "روشنفكران"پيش از اين نوشتم و در چند جا كه رفتار بخشى از 

و تحول وضعيت سياسى كشور موثر بود. در اينجا نيز در انحراف رهبرى 

خواهم درباره  ها را تفصيل دهم بلكه مى قصد ندارم آن اشاره

يا گروههاى روشنفكر مآب كه سخت شيفته استقرار  "روشنفكرتاريا"

استبداد خاص خود هستند، توضيح بدهم تانقش آنها نيز بر نسل امروز و 

هاى انقالب  گروهها نيز در سرمقالهفرداى كشور معلوم گردد. درباره اين 

ام و بارها به آنها  اسالمى و كارنامه و سخنرانيهاى بسيار نوشته و گفته

 ام. اما افسوس... هشدار داده

هاى جامعه بريده بودند. آنها  پيش از انقالب، گيج بودند. از واقعيت

ى كه در خارج بودند همانند آنها كه در داخل كشور بودند، در جهان ذهن

ها بايد به دست آنها  شمردند، توده خويش، رهبرى را حق خود مى

برانگيخته شوند و بعد از سرنگونى رژيم شاه برده وار از آنها پيروى كنند 

تا آنها جامعه ايده آل خويش را بسازند. واليتى كه اينان حق خود 

دانستند، همانند واليت فقيه بود با اين تفاوت ك فقيه بر زمينه  مى

هاى مشخص  كرد و پيش از انقالب از واقعيت نگى مشخصى عمل مىفره

زد و روشنفكرتاريا، زمينه اجتماعى نداشت. زمينه  جامعه حرف مى

خواست به جامعه بدهد.  اجتماعى او نظريه و ايدئولوژى بود كه مى

ساختمان جامعه نبود كه او در كتابهاى نظريه سازان خوانده بود.مسائل 

بودند، جامعه بايد موافق طرح از پيش معلومى تحول  جامعه نيز همانها

 كند. تغييرات كمى به مرحله تغيير كيفى برسند و انقالب انجام پذيرد.

گرفت. كدام ايدئولوژى  گذشتند و انقالب انجام نمى سالها مى

شود در  تواند حامل انقالب گردد؟ اسالم؟ هرگز اسالم ديگر قادر نمى مى

شرفته است، ملتى را به حركتى انقالبى بكشاند. جهانى كه تا اين حد پي

 اين سخن ورد زبان همه آنها بود.

هاى  شد. زمينه توجيه اما از ايدئولوژيهاى ديگر نيز كارى ساخته نمى

انگيخت كه دوران سكوت  شد. يك گروه، داليل بر مى جور اجور فراهم مى

قدرت است و چند سالى خبرى نخواهد شد، يك گروه نزديكى با ابر 

نظام "كرد. يك گروه داخل شدن در  ديد و توجيه مى امريكا را ضرور مى

كرد. يك گروه گيج از  و از درون عمل كردن را تجويز مى "شاهنشاهى

رفتار روسيه و بعد چين و بعد كشورهاى ديگر سوسياليستى، سرگردان 

 اى بود. و... الگوى تازه

سالم بود، روشنفكرتاريا وقتى انفجار آغاز گرفت و عامل اين انفجار ا
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تر شد و خود را باخت. همه حسابهاى نظريش غلط از آب درآمده  گيج

اى را از دستگاه ذهنى خود بيرون  هاى تازه و اميدهاى تازه بودند. توجيه

 داد:

گفتند ما اشتباه  كرد، گروهى مى وقتى رژيم ددمنشانه كشتار مى -

رفتيم و با رژيم  راه بينابين مىبوديم و  كرده بوديم، ما بايد واقع بين مى

كند.  كرديم.اين كشتار توان مقاومت مردم ما را سلب مى شاه تفاهم مى

گفتند، باز بدون سازمان عمل كردند و مردم را به كشتن  گروه ديگر مى

گفتند هنوز  سال ديگر انقالب بتاخير افتاد!! گروه سوم مى 21تا 15دادند و 

جامعه به اندازه كافى مشخص بگردد و بايد صبر كرد تا شكل طبقاتى 

بعد... گروه چهارم در پى وحدت گروههاى سياسى بودند بدون آنكه رابطه 

 اين وحدت را با وحدت خلق معلوم گردانند و...

وقتى كشتارها، آتش انقالب را تيز كردند و انقالب چون بهمنى رژيم 

گفت:  گروهى مىرا زير گرفت، روشنفكرتاريا حرفهاى تازه به ميان آورد: 

آورند، حفظ  مسلمانها كادر ندارند، قادر نيستند پيروزى را كه به دست مى

خواست جاى او  كنند، ناگزيرند اداره امور را به ما بسپارند. يك گروه مى

ها بدو داده شود تا به  در رژيم جديد معين شود و قباله مالكيت مقام

بر اين باور بود كه رژيم انقالب بپيوندد و همكارى كند. يك گروه هنوز 

دهد، تا همه كادرها شناخته گردند و از بين  شاه خود به مردم ميدان مى

برده شوند، شاه بيدى نيست كه با اين بادها بلرزد. هنوز در پى تحصيل 

آزادى از راه تفاهم با امريكا بود. يك گروه در پى آن بود كه تا دير نشده 

از پيش وزنه بزرگى بشود تااگر  جبهه همسلكان خود راتشكيل بدهد و

 شد سرنوشت انقالب را در دست بگيرد و اگر نشد، آلترناتيو بشود و...

انقالب پيروز شد. روشنفكرتاريا، در حالت خودباختگى فرو رفت. 

ها انسانى كه  ديد. انقالبى با شركت ميليون اى بخود مى جهان پديده تازه

گرفت و به عمر يكى از  سرانجام مى اى جز فرياد اهلل اكبر نداشتند، اسلحه

بخشيد. گروههاى روشنفكرتاريا در بهت  ها پايان مى ترين رژيم استبدادى

و خودباختگى منظره زيبا و شكوهمند امواج پيروز انسانها را تماشا 

كردند. بسيار ممكن بود كه ما بسوى اين گروهها و همه روشنفكرانى  مى

ا با سوء ظن در رهبرى انقالب خواستند ام كه حكومت انحصارى نمى

نگريستند، دست همكارى دراز كنيم و حالت خودباختگى را به  مى

دلباختگى و ميل به آمريت و حكومت را به ميل بهمكارى و سوءظن را به 

حسن ظن بدل سازيم. اما از لحظه پيروزى ديالكتيك حذف مثل بلدوزر 

 بكار افتاد و ويران كرد و كنار زد.

را براى هشدار دادن از دست ندادم. از همان  من هيچ فرصتى

 ابتداى كار تمايالت تضادآميز در هر دو طرف را انتقاد كردم.

در آن " توضيح دادم كه: {14}در بررسى مشكالت سياسى ايران

روزهاى اول انقالب، آنها حالت خودباختگى در برابر جنبش اسالمى 

است كه واقع شده و اى  داشتند. ماتشان برده بود كه اين چه معجزه

 چگونه اسالم مبارزه مردم را به پيروزى رسانده است؟ متاسفانه تدريجاً

شد به حالت  مى اين حالت خودباختگى كه اينها داشتند و يقيناً

دلباختگى تبديل كرد، از بين رفت. يعنى از جمله بر اثر تمايل به تضاد 

 بعضى از ماها، اين حالت به حالت ضديت تبديل شد.

ينقرار روش حذف، انقالب را كه خود عامل جذب و ذوب تضادها بد

اى كه پيش آمد،  بود از ابتدا به ميدان تضادها تبديل كرد. نخستين مساله

ها و گرايشها بود. همان روزهاى اول فدائيان خلق  مساله شناسايى گروه

به سوى محل اقامت آقاى خمينى راه پيمايى به راه انداخت كه به حضور 

رسند و نظرهاشان را بگويند. هدفشان پذيرفته شدن و رسميت يافتن او ب

بود. آقاى خمينى اطالعيه شديدالحنى صادر كرد و آنها را به حضور 

ها شروع شده بود و  ها و مخالف نپذيرفت. صف بنديها و تعيين موافق

شد پيشاپيش ديد. با اينكار  آورد، مى آشكارا بحرانهايى را كه پديد مى

ودم با آقاى خمينى صحبت كردم. نپذيرفت كه به آنها راه بدهد. مخالف ب

اما پذيرفت كه با آنها بحث آزاد انجام بگيرد. در دو صحبت در تهران و قم 

ها را به بحث آزاد خواند و مرا نيز از جانب اسالميان معرفى كرد  اين گروه

ز در ها مدافع اسالم باشم. و اين همان خمينى است كه امرو تا در بحث

 كند؟ بگذرم. باره من از هيچ بهتانى فروگذار نمى

بحث آزاد را نگذاشتند و سياست حذف، ابعاد تازه و خطرناكى پيدا 

كرد در مقام هشدار و مخالفت با اين سياست در انقالب اسالمى  مى

كنند. يكى از  نظامى از دو طريق عمل مى -گروههاى سياسى "نوشتم: 

ها و ديگرى از راه ايجاد  بطور عمده روزنامهراه وسايل ارتباط جمعى و 

ها زبان حالشان اين است كه انزواى  ها. ا ين گروه تشنج و گاه توطئه

ها شركت داده نشوند،  كنند و تا وقتى در مسئوليت تحميلى را تحمل نمى

دانند كه از هر ضعفى كمال بهره بردارى را به عمل آورند. اما  حق خود مى

ن در ميان دو ابرقدرت توجه كنيم و امكانات عملى وقتى به موقع ايرا

بينيم هوشيارى سياسى يك گروه  امريكا در ايران را در نظر بياوريم، مى

كند كه از راه شركت فعال  سياسى در صورتى كه اصيل باشد، ايجاب مى

در پيشبرد انقالب، بتدريج روحيه عمومى را با مشاركت خود در 

  {15}مسئوليتها موافق گرداند.

بدينقرار، گروههاى سياى ماركسيستى و غير ماركسيستى كه در 

شدند، وضعيت انزوا را كه به آنها تحميل  رهبرى انقالب پذيرفته نمى

كردند. نه آنها  پذيرفتند و مشاركت در امور را طلب مى شد نمى مى

ها را فهم كنند و نه رهبرى جديد مايل بود محيط  كوشيدند واقعيت مى

د آورد. من بر آن بودم كه بسيارى از گرايشها نه تنها تفاهم بوجو

توانند بلكه حق دارند و بر ما است كه آنها را در شوراى انقالب  مى

 {16}بپذيريم و با بقيه نيز بر پايه بحث آزاد و ايجاد يك شوراى مشورتى

كند،  رابطه همكارى برقرار كنيم. اما قدرت بدون دشمن، تمركز پيدا نمى

شمردند و اين  حاكمان جديد دشمنى با اين گروهها را بهتر مى بدين لحاظ

خواستند ولو بزور خود را به عنوان يك واقعيت سياسى  ها نيز مى گروه

 بقبوالنند.

در حقيقت، مبناى انتخاب ميان توحيد و تضاد، چگونگى نگرش در 

ها  همردم و نقش آنها بود. توضيح آنكه از ابتدا تا ا مروز ميان طرز فكر گرو

داشت. هر  و مالتاريا و روشنفكرتاريا، اختالف بنيادى بلكه تضاد وجود مى

دو دسته به واليت فقيه بمثابه قيموميت بر جامعه باور داشتند. دعوا بر 

سر اين بود كه كدام دسته بايد قيموميت كند. هيچكدام حاضر نبود تحت 

ته، سازمان كند. هر دو دس  واليت ديگرى در كارهاى اداره كشور شركت

شناختند و قدرت  پرستيدند چرا كه قدرت را اصل مى را اسطوره وار مى

هاى مردم همان  آمد. توده بدون سازماندهى خاص خويش بدست نمى

داشت: گوشت دم  مقام و موقعى را داشتند كه سرباز در نظر ناپلئون مى

 توپ.

حظه دانى كه من با اين نظر مخالف بودم. به حكم مطالعه و مال مى

ها در ايران به آقاى خمينى هم از ابتدا نوشتم كه بايد از  رهبرى نهضت

تارعنكبوت گروههاى سياسى بدرآيد و با انبوه خلق روبرو شود. خود را 

رهبر خلق بگرداند و مستقيم با خود مردم حرف بزند و از خود مردم 

 بخواهد به حركت آيند. وى مدتها طول كشيد كه بدرستى اين نظر آنهم

در دوره كوتاهى تسليم گردد. حركتهاى خودجوش شهرها و گسترش 

انقالب و سازماندهى باز هم خودجوش مردم، موجب شد كه از نجف با من 

 بها دهند. 1تماس بگيرند و به نظرهايم

                                                           

 هاى آقاى خمينى را براى نهضت آزادى در دانى كه تا پيش از انفجار، اعالميه مىـ 1
 رستادند، پست ما هميشه در تاخير بود!!ف خارج مى
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پس از انقالب پنچ يار روحانى كه حزب جمهورى را بنياد گذاردند، 

فتند و به همان اصل همانطور كه گفتم در پيش تسخير قدرت جديد ر

مورد قبول مالتاريا و روشنفكرتاريا باور آوردند و موجبات اختالف و 

برخوردهاى روزافزون را فراهم ساختند. اين مساله از مسائل مورد بحث 

در شوراى انقالب، با مرحوم طالقانى، با روحانيان، با روشنفكران و با آقاى 

 ام. اره نوشته و گفتهخمينى و در روزنامه بود. بارها در اين ب

   {17}:ام نوشته 

تر تمامى  يك طرز فكر بر آنست كه به فعاليت هر چه گسترده -"

 خلق سازمان بايد داد.

و يك طرز فكر بر آنست كه ائتالف گروههاى سياسى امور را در  - 

دست بگيرد و فعاليت سياى به اين گروهها منحصر شود و از عنايت به 

سال گذشته  31پيچد كه اين گروهها طى  ر مىاين امر بسيار مهم س

همواره از بوجود آوردن يك رهبرى يكدست و اتخاذ روشهاى مناسب و 

 "اند. ارائه راه حلها عاجز مانده

روزنامه انقالب اسالمى تحت  17و پيس از اين، در سرمقاله شماره 

 هشدار داده بودم كه اگر مردم كارپذير "در قوت و ضعف تنهايى "عنوان 

گردند و صحنه را ترك كنند و در صحنه، گروههاى سياسى بمانند و 

برخوردهاشان، آنچه بر سر نهضت ملى كردن صنعت نف و دولت مصدق 

 {18}آمد، بر سر انقالب ما نيز خواهد آمد.

وقتى ديدم گوشها بدهكار نيستند، فرصت را از دست ندادم و 

شتم و به سراغ مردم بهمان روش كه انقالب را به پيروزى رساند، بازگ

رفتم. مردم و آگاهى و سازماندهى خودجوش و متحد كردن همه 

گروههاى سياسى در بطن حركت عمومى جامعه و بمثابه جزئى آن و نه 

حاكم بر آن. آقاى خمينى امر حكومت را از امر مبارزه با رژيم شاه جدا 

ى قدرت كند و روزبروز به مردم كمتر و به سازمانده كرد و مى تصور مى

رفت تا در رأس قدرت  داد. از ميان مردم بيرون مى حاكم بيشتر بها مى

 گيرد.اسبتدادى قرار 

كوششهاى گروه ما نتيجه دادند و با وجود مخالفت مالتاريا و جزبش 

و گروهها و احزاب سياسى كه بحث رهبرى روشنفكرتاريا بودند، كسى كه 

درصد  76رخوردار نبود، سازمان نداشت و از حمايت مهيچ گروه سياسى ب

آراء را بدست آورد و برياست جمهورى انتخاب شد. دفاتر همآهنگى مردم 

 با رئيس جمهورى بدينسان از ميان مردم جوشيدند و فعال شدند.

پيش از انتخاب به رياست جمهورى، حزب جمهورى مرا به عضويت 

در  كميته مركزى برگزيده بود. بلحاظ تركيب شوراى مركزى و جهتى كه

پيش گرفته بود، نپذيرفتم. در مقابل كسان بسيار از روحانيان و غير 

خواستند حزب ايجاد كنم. پس از گفتگوهاى بسيار  روحانيان، از من مى

  قرار شد آقايان

طالقانى و منتظرى و من اعالميه مشتركى بدهيم و عموم گرايشهاى 

آقاى اسالمى و ملى را به شركت در يك جبهه بزرگ دعوت كنيم. 

اى با اين نظر موافق بود و رفت تا نظر شوراى حزب خويش را كسب  خامنه

كند. شوراى حزب جمهورى با شركت حتى كسانى مثل آقاى فروهر كه 

 در دولت وزير بود، موافقت نكرد.

بدينسان مسلم شد كه ماركسيستها و غير ماركسيستهاى بى 

حزب جمهورى  اعتقاد به حكومت دينى به كنار گرايشهاى معتقد به

حزب جمهورى نيز محكوم  "هژمونى"اسالمى اما بى اعتقاد به رهبرى و 

اند. از آن زمان كوشش بسيار بكار بردم بلكه بدون جزب  به طرد شده

اى را كه براستى بيانگر سازماندهى فعاليت سياسى تمامى  جمهورى جبهه

الفت خلق باشد، بوجود بياورم. اما بيش از همه شخص آقاى خمينى مخ

كرد و به عكس از من مى خواست كه گروههاى نامطلوب او خصوص  مى

 جبهه ملى، جاما، مجاهدين خلق و... را نفى كنم.

آشفتگى فكرى بغايت بود. هر دو طرف عكس العمل مخالف خود 

بود. هيچ گروه برآن نبود كه مطالعه جدى از وضعيت به عمل آورد و 

ها در مجراى تضادهاى جديد بكار  مطابق برآورد خود عمل كند. كارمايه

هاى گوناگون رواج  شدند.از جنگ تبليغاتى تا جنگ با اسلحه گرفته مى

ها در اين زمان بكار افتادند و دايره عمل 3 -ها و ژ  گرفت. چماق مى

هاى انقالب از اين زمان توسعه پيدا كرد. محدوديت آزاديها از  دادگاه

 همين زمان شروع شد.

ديدند و رژيم  ت خويش را در معرض انكار مىگروههايى كه هوي

هاى انقالبى فرو نيافتاده، در  گذاشت، هنوز تالطم جديد آنها را در انزوا مى

زدند. در  پى انقالب بعدى و قطعى بودند. از انقالب دوم يا سوم حرف مى

مناطق سنى نشين، قسمتهايى از رساله آقاى خمينى را كه نزد آنها 

كردند. در كردستان و گنبد و آذربايجان و  پخش مىشد،  توهين تلقى مى

 كردند. خوزستان و در جنوب فارس، آتش برخوردهاى مسلحانه را تيز مى

در كردستان به پادگان نظامى حمله كرده بودند. ژاندارمرى را كه 

دركنار پادگان بود خلع سالح كرده بودند. فرمانده پادگان در ساختمان 

تار شده بود و به پادگان دستور داده بود تسليم ستاد كه در شهر بود گرف

بشود. افراد پادگان نپذيرفته و مقاومت كرده بودند. هياتى از تهران به 

سنندج رفتيم. آقاى طالقانى و بهشتى و هاشمى رفسنجانى و من از سوى 

شوراى انقالب رفتيم. آقاى صدر حاج سيد جوادى وزير كشور وقت هم 

م به گروههايى كه غائله را بوجود آورده بودن آمده بود. بسيار كوشيد

كنم كه خواستهاى مردم هيچ نيازى به اسلحه كشيدن ندارد. اين   حالى

بندد و  شود. راه را بر تغيير نظام پيشين مى امر مانع از ادامه انقالب مى

كشد و همين امر ما را  كشور را در كام زد و خوردهاى داخلى فرو مى

 كند. گوشها بسيار سنگين بودند. سته مىبيشتر از گذشته واب

بهررو، بنا را بر شوراى شهر گذاشتيم. انتخابات شوراى شهر هم 

شناسند و زور را تنها  انجام گرفت اما همه گروهها كه تضاد را اصل مى

عامل تغيير، شورا را بر هم زدند. البته روش لجوجانه مالتاريا درباره اصل 

پيشنهادى كه آقاى مفتى زاده در جمع قانون اساسى و نپذيرفتن  12

آقايان بهشتتى و حجتى كرمانى و من، پذيرفت، به تضعيف موقعيت 

 حكومت مركزى در مناطق سنى نشين بسيار كمك كرد.

در آغاز رياست جمهورى، فدائيان خلق، بگمان اينكه از ارتش كارى 

نيز ساخته نيست و پاسداران نيز دچار آشفتگى و بى نظمى هستند و من 

دهم، در گنبد، به  موافق تعريف آنها ليبرال هستم و تن به زدوخورد نمى

زدو خورد مسلحانه دست زدند. كار به شكست آنها خاتمه يافت. بحثى 

ساعت در تلويزيون با آنها به ميان آمد كه من خود در آن  5نزديك به 

باره شركت كردم. مردم كشور آنچه را بايد بدانند دانستند. قضاوت من در

اين گروه اين شد كه در گيجى خويش، بدنبال تثبيت موقعيت سياسى 

زند و همان وقت گفتم و نوشتم كه بايد منتظر هر  خود به هر درى مى

اى درنظرم  درجه 181اتفاقى در اين سازمان بود. انشعاب و چرخش 

 نمود. محتمل مى

يش بارى دو واقعه ديگر روى نمودند كه از لحاظ اثراتشان بر گرا

 رهبرى به استبداد و ميدان دار شدن مالتاريا بسيار مهم اند.

در خوزستان بودم، پيش از رفتن اطالعاتى درباره يك اغتشاش 

عمومى رسيده بودند. از واقعه طبس وقتى مطلع شدم كه با هواپيما از 

آمدم وبا همان هواپيما به محل نشستن هلى كوپترها  اهواز به تهران مى

 وضع را ديدم. بدينسان با خاطرى نگران به تهران رسيدم. رفتم و از باال

شد اطالعات، هيچ و پوچ و  نگرانى از اين بابت كه با اين واقعه معلوم مى

 محصول خيالبافى نبودند.
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در حول و حوش واقعه طبس، واقعه دانشگاه روى داد كه منجر به 

احمد تعطيل دانشگاه شد. مدتى پيش از تعطيل دانشگاه روزى آقاى 

ها، با قيافه كسى كه مطلبى بذهنش  خمينى نزد من آمد و پس از صحبت

زده باشد، پرسيد چطور است دانشگاه را تعطيل كنيم؟ گفتم مگر 

گفتيم شاه بجاى  مريضيم؟ دانشگاه را چرا تعطيل كنيم؟ مگر نمى

سازد و... مگر تبليغات رژيم سابق اين نبود كه  دانشگاه، زندان مى

لم و ترقى است؟ گفت: آخر دانشگاه كانون تحريك بر روحانيت ضد ع

رود،  ضد انقالب است. گفتم با بستن دانشگاه كانون تحريك از بين نمى

بلكه نزد جوانهاكه آينده ايران در دستشان است، ما بى اعتبار و 

دهيم.  شوند. نسل جوان را از دست مى با اعتبار مى "تحريك كنندگان"

رفدار داريم بعد از بستن، يا نبايد باز كنيم و يا بايد اگر امروز در دانشگاه ط

 يكسره به دست مخالفان بدهيم. گفت: پس هيچ ولش كنيم باشد.

او نشسته بود كه آقاى دكتر تقى زاده، رئيس دانشگاه ملى وقت 

اند،  اى طرح كرده تلفن كرد و خبرداد كه دانشجويان پيرو خط امام نقشه

بهانه كه تب گروگانگيرى فرو نشسته و بايد  براى بستن دانشگاه، به اين

 جريان جديدى بوجود آورد تا افكار عمومى از گرمى و هيجان نيفتد.

به آقاى احمد خمينى گفتم شما از اين قضيه خبرداشتيد و آن 

سئوال را كرديد؟ گفت: خبر درستى نداشتم. بعد معلوم شد كه در حضور 

تصميم به بستن دانشگاه اى و هاشمى رفسنجانى  او و آقاى خامنه

اند و او مأمور شده است به من اطالع بدهد و مرا به اينكار راضى  گرفته

كند و چون مخالفت مرا سخت و قاطع يافته است، از طرح موضوع 

 خوددارى كرده است.

هاى عمرانى و نظارت بر شروع آنها به خوزستان  براى تعقيب طرح

تر شيبانى تلفن كرد كه شوراى بازگشتم.در مراجعت، شب هنگام آقاى دك

انقالب با تعطيل دانشگاه موافقت كرد. گفتم من سخت مخالفم و اين عمل 

دانم. قرار شد روز بعد در منزل آقاى  را هم يك توطئه و هم يك فاجعه مى

هاشمى رفسنجانى جلسه شورى منعقد گردد و از نو اين مساله را بررسى 

 كنند.

ن مجاهدين خلق آمدند و اسناد همان شب دانشجويان عضو سازما

 طرح تعطيل دانشگاه را آوردند.

گفتند زير بار نرويد اين توطئه مستقيم بر  پى در پى و با تاكيد مى

ضد شما است. بسيار نگران بودند. يادم نيست كه آقاى مسعود رجوى هم 

گفت اين آش را براى  خود آمد و يا با تلفن در اين باره صحبت كرد و مى

اند. مساله مهمتر و خطرناكتر از اين حرفهاست. يك رشته  هشما پخت

 اند تا رياست جمهورى را هيچ و پوچ كنند و بعد... توطئه چيده

خواهيد  فرداى آنروز، در جلسه شوراى انقالب پرسيدم براى چه مى

دانشگاه را تعطيل كنيد؟ دانشگاه بدو اعتبار حيثيت و اعتبار جهانى دارد: 

ه است. و دانشگاهى است كه كم و بيش اعتبار علمى يكى اينكه دانشگا

هاى غرب به  هاى اين دانشگاه قادرند در دانشگاه نيز دارد. فارغ التحصيل

تحصيالت عالى ادامه بدهند. ديگر اينكه سابقه مبارزه و سنت ضديت با 

استبدادند و استعمار نيز دارد. از افتتاح دارالفنون تا امروز، اين مركز 

بسيار داده است و سالهاى دراز به تنهايى بار مبارزه را بر دوش قربانيان 

اى است كه به دست خود به  كشيده است. گفتم فريب مخوريد، اين ضربه

زنيد. من نيستم كه از اين توطئه  ريشه حيات نوپاى جمهورى اسالمى مى

بينم. اين انقالب نتيجه وحدت روشنفكر و روحانى، يا دانشگاه و  زيان مى

خواهد دانشگاه را ببندد، خود تنها مى  يه است. اينك فيضيه مىفيض

توان بدون دانشگاه  شود. در اين جهان و با اين سرعت پيشرفت، نمى

خواهند و كار  گذران ساده كرد چه رسد به پيشرفت، بيكارها كار مى

خواهد وقتى دانشگاه نيست بايد متخصص وارد كنيم چه  متخصص مى

 منظره تاريكى؟

اى دركار نيست و  وقت صرف كردند مرا قانع كنند كه توطئهمدتى 

ضد من نيست و اين داليل را براى ضرورت تعطيل دانشگاه  هيچ بر

 آوردند:

هاى سياسى شده است. همه  دانشگاه مركز و كاروانسراى گروه -1

اند. كاغذ و وسايل چاپ دانشگاه مورد  ها درآمده اطاقها به تصرف گروه

پاساژ سياسى   ست. دانشگاه ديگر دانشگاه نيست. بلكهاستفاده گروه ها

است و تا وقتى وضع بدين منوال است درس در دانشگاه خوانده 

شود. غصه بسته شدن دانشگاه را نخوريد، دانشگاه از پيروزى انقالب  نمى

 "بدينسو باز نشده است تا بسته شود و مهمتر از همه اينكه همه 

ختلف كشور از دانشگاه رهبرى شده است. مسلحانه در نقاط م "مقاومتها

فدائيان خلق دانشگاه را محل سربازگيرى و مركز شبكه خرابكارى خود 

در همه كشور گردانده است. نقل و انتقال افراد و سالح و اطالعات همه از 

 شوند. دانشگاه اداره مى

اند: يك دسته مكتبى هستند حدود  استادان دانشگاه سه دسته -2

يك دسته ضد انقالبند از چپى و غير چپى حدود ده درصد و ده درصد و 

درصد بقيه نيز بى نظر و بى تفاوت هستند. دانشگاه را از اين ده درصد  81

درصد دانشگاه را بصورت اسالمى از نو  11كنيم و با آن  پاك مى

 گشاييم. مى

نه محتواى درسها و نه روش آنها بدرد عالم شدن و متخصص  -3

 دهد و نه متخصص... د. دانشگاه سرباز تحويل مىخورن شدن نمى

توان از  توان تخليه كرد. مى پاسخ من اين بود كه اما دانشگاه را مى

گروههاى سياسى خواست كه دفاتر خود را در خارج دانشگاه داير كنند. 

البته شرط اينكار آنست كه در خارج دانشگاه آزادى فعاليت داشته 

اند، اينست كه  را به پاساژ تبديل كردهباشند. علت اينكه دانشگاه 

درخارج دانشگاه امكان فعاليت ندارند. بنابراين بياييد درخارج دانشگاه 

آزادى فعاليت سياسى را تامين كنيم و از آنها دعوت كنيم دفاتر خود را 

پذيرند. گفتم اگر نپذيرفتند  بخارج دانشگاه منتقل كنند. گفتند، نمى

 كنيم. رويم دانشگاه را تخليه مى با مردم مى كنيم و مردم را دعوت مى

هاى دوم و سوم، سومى دليل منطقى است و من نيز بر  اما از دليل

اين باورم اما با تصفيه عقيدتى دانشگاه مخالفم. اينكار با سنت امام صادق 

خواند و شدنى هم نيست. دانشگاه جاى رابطه مغز با مغز است  )ع( نمى

درصد هم آنطور كه شما  81يكدست باشند؟ آن  خواهيد مغزها چگونه مى

انديشيد، بى طرف نيستند. رژيم شاه هم همين فريب را خورد و بهاى  مى

سنگين آنرا پرداخت. بهررو از بحث در درستى و نادرستى داليل بگذريم 

وجوب، چه نيازى به   و به اين امر بپردازيم كه اينكارها بر فرض صحت و

گفتند قرار بر تعطيل نيست، دانشجويان را به تعطيل دانشگاه دارند؟ 

كنند و تجربه  انگيزيم در سراسر كشور كار مى جهاد سازندگى بر مى

ها را  آموزند. گفتم خود را فريب مدهيد. بسيارى جاها اين گونه تجربه مى

اند. دانشجو در يك كشور از رشد مانده و محتاج  اند و نتيجه نگرفته كرده

ل از هر دقيقه قرنى بسازد. شما بايد كارى كنيد كه مغز، بايد در تحصي

كارگرها و كارمندها هم بتوانند وقت پيدا كنند به مدرسه فنى و دانشگاه 

 ايد؟ بيايند. چرا سوراخ دعا را گم كرده

خواهم  ها را بنويسم و نه مى خواهم خاطره ها دراز بودند نه مى بحث

ها را  همه دليل خواهم متوجه بشوى كه طول و تفصيل بدهم. مى

خواستند دانشگاه را ببندند،  آوردند تا آن دليل اصلى رانياورند. مى مى

گروههاى سياسى را از پوشش دانشجويى عريان كنند و حذف نمايند، 

خواستند انتخابات مجلس را بدون دردسر و به نحو دلخواه انجام  مى

بار كنند خواستند رئيس جمهورى را هم در آغاز كار بى اعت دهند. مى
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خواستند كشور را  طورى كه نتواند جلو نقشه و كارهاى بعدى بايستد مى

در يك رشته بحران فرو برند و در اين بحرانهابا سياست حذف، همه 

خواستند بنام ضد  هاى حكومت انحصارى را حذف كنند. مى مزاحم

امريكايى، نقشه عمومى را براى تحول انقالب به ضد انقالب به عمل 

د و وقتى دنيا آنها را به عنوان صاحبان پرقدرت كشور شناخت درآورن

رژيم باثباتى را از راه وابستگى به سلطه گران بوجود بياورند. نوار معروف 

آيت هنوز بدست نيامده بود تا معلوم شود تعطيل دانشگاه جزء يك طرح 

وسيعى بوده است. يادت هست كه آيت در آن نوار گفته است، اينبار 

ايم كه ديگر مثل قضيه تعطيل دانشگاه نشود.  ارها را طورى دادهترتيب ك

شود و... و هنوز كودتاى خزنده  اينبار پدر بنى صدر هم بيايد حريف نمى

مرحله به مرحله تا به آخر اجرا نشده بود، و اينك كه همه كارها را به 

اند نيك معلوم و بر همه معلوم است كه ضرورت وصول به  انجام رسانده

 هاى باال آنها را به طراحى نقشه تعطيل دانشگاه كشانده بود. فهد

خرداد ادامه پيدا كند و  15بهررو، قرار شد دانشگاه تعطيل نشود. تا 

بشوند و دانشگاه را بر اساس  "انقالب فرهنگى"از خرداد ببعد، مشغول 

دانى در بيانيه جمهورى اسالمى طرحى بر  جديد بگشايند. همانطور كه مى

هاى فرهنگى به منظور انقالب فرهنگى عرضه كرده بوديم  واقعيت اساس

خواستند. نزد  خواستند دانشگاه مطيع مى و اما اينها انقالب فرهنگى نمى

امام رفتيم. هنوز زود بود كه مخالفت سرسختانه رئيس جمهورى منتخب 

هاى  را ناديده بگيرند با پيشنهادها موافقت كرد. قرار شد سه روز به گروه

سياسى فرصت بدهيم تا دانشگاه را تخليه كنند. اين تصميم را جمعه 

كردند. مجاهدين خلق  ها را تخليه مى گرفتيم. سه شنبه بايد دانشگاه

اطالعات   چون خود خبرداده بودند )البته آقاى دكتر تقى زاده نيز همين

ا ه كوشيدند. مقرر بود كه كميته را آورد( براى موفقيت اين پيشنهادها مى

هاى سياسى در  و سپاه تا روز سه شنبه هيچگونه برخوردى با افراد گروه

دانشگاه نكنند. يك روز پيش از روز مقرر، صبح نمايندگان فدائيان خلق 

بهانه است. تعطيل  "انقالب فرهنگى"دانيم  نزد من آمدند و گفتند ما مى

ست. يك دانشگاه هم به عنوان ضرورت براى انجام انقالب فرهنگى بهانه ا

ايم با شما در خنثى كردن اين  اى در كار است و ما آماده توطئه گسترده

توطئه همكارى كنيم. خود پيشنهاد كردند دانشگاه را تخليه كنند وبهانه 

به دست توطئه گران ندهند و رفتند. اما بعد از ظهر همان روز زدو خورد 

 شد!

و گفت كه از عصر دوشنبه يكى از همكاران نزديك به نزد من آمده 

كنند، به آقاى  داخل و خارج دانشگاه بسوى يكديگر تيراندازى مى

كردم كه مگر قرار نبود تا سه شنبه برخوردى پيش   مهدوى كنى تلفن

شود در ايو  نيايد؟ او گفت تحريك از ناحيه مخالفان است و چطور مى

ردم. اوضاع، همه را مهار كرد كه تيراندازى نكنند؟! از اين جواب تعجب ك

هاى مخالف چگونه استفاده از كميته و  بينى كه ندانم كارى گروه مى

كرد. مجاهدين خلق و هيات  اسلحه و زندان و دادگاه انقالب را تحميل مى

باگروههاى داخل دانشگاه،   مديره دانشگاه يا آمدند يا تلفن كردند كه

اند كه  شده اند و آنها قانع اند و موضوع را به آنها حالى كرده صحبت كرده

دانشگاه را تخليه كنند بشرط آنكه كميته مزاحمت فراهم نكند. دكتر 

تقى زاده و پير حسينى و حسين رفتند. حسين جرات بخرج داد، بلندگو 

ام. او از شما  را گرفت و به مردم گفت: من از جانب رئيس جمهورى آمده

ند. فدائيان خواهد اطراف دانشگاه راتخليه كنيد و مردم نيز چنين كرد مى

دو بعد از نيمه شب اطالع دادند كه دانشگاه را تخليه  خلق نيز ظاهراً

 اند. كرده

وقتى در شوراى انقالب درباره تخليه دانشگاه از راه گفتگو صحبت 

شد، به اين آسانى تخليه  شد، حضرات جواب دادند اگر آن تيراندازيها نمى

 كردند!! نمى

گن را روشن كرده وبراه انداخته بدينقرار بقول يكى از دوستان وا

ها در اين واگن بودند. رئيس جمهورى نبود، اما رياست  بودند. همه مزاحم

جمهورى نيز در اين واگن بود. واگن راننده نداشت و با سرعت به پرتگاه 

شد. رئيس جمهورى با هر جان كندنى بود خود را بواگن رساند  نزديك مى

 سوارش شد و مهارش كرد.

دانشجويان پيرو خط "توطئه تعطيل دانشگاه كه از سوى درباره 

 31و جناح توطئه گر حزب جمهورى چيده شده بود در تاريخ  "امام

   {11}:ه انقالب اسالمى اينطور نوشتمدر روزنام 1351فروردين ماه 

... تغييرات بينادى بصورت اصل پذيرفته شده بود، اما با توجه به "

شد كه انجام آن با تعطيل دانشگاه وضعيت كشور ضرورت آن ديده 

 "بر آشفتگى مالزمه پيدا نكند."وافزودن آشفتگى 

عالوه بر اين اصرار بر تعطيل دانشگاه آن هم از راه بستن چرا؟ در "

شرائط فعلى كه ما در همه جا با مشكالت فراوان روبرو هستيم و محاصره 

كه دولت را  واقعيت پيدا كرده است، حتى بر مخالف روا نيست"اقتصادى

دانند بايد اصرار  تضعيف كند. آنها كه خود را معتقد به اين انقالب مى

مجراى قانونى و از طريق مقام قانونى انجام پذيرد تا "ورزند كه هركار از 

دولت بتواند بر امور مسلط گردد و چرخ اقتصاد را به حركت درآورد. قواى 

  "عرض تهديد هستند.مرزهايى كند كه در م"مسلح را آماده دفاع از 

برماست كه به مردم بگوييم امريكا محاصره اقتصادى كرده و بقرار "

بيند...  گزارش نماينده ما در سازمان ملل متحد، تدارك حمله نظامى را مى

كند و خرابكار به داخل كشور  تواند مى درمرزها هرچه مى"عراق 

در كنار ارتش از گفتند  فرستد. در كردستان كسانى كه از روز اول مى مى

كنند ارتش برود ما خود دفاع  اينك تلگراف مى"كنند.  مرزها دفاع مى

 "كنيم! مى

و بعدها نوار آقاى حسن آيت منتشر شد و پرده از اين توطئه 

بروشنى برداشته شد. پيش از آن نيز نوطئه طبس واقع شد و معلوم كرد 

 اطالعاتى را كه دريافت كرده بوديم واقعيت داشتند.

رابر اين اطالعات، امريكا و عراق و ضدانقالب طرح مشتركى را براى ب

واژگون كردن رژيم انقالبى طرح كرده بودند. بنابراين طرح بايد آشفتگى 

رساندند و تمامى نيروهاى مسلح را  را در داخل كشور بحداكثر مى

گرداندد. پس از انجام اين مرحله، عراق بايد در  پراكنده و مشغول مى

زد و با يك حمله برق آسا كار نيروهاى مسلح را  به تعرض دست مى مرزها

كرد. در اين وقت ضدانقالب كه در خارج كشور و داخل كشور  تمام مى

فعال بود در نيمه غربى كشور كه از آذربايجان تا خوزستان را شامل 

گشت و بعد نقاط ديگر كشور نيز ناگزير به رژيم  شد، مستقر مى مى

 پيوستند. طرفدار غرب مى

بدينقرار كوشش سختى الزم بود كه از وقوع اين فاجعه جلوگيرى 

كنيم. خطر سقوط كشور كابوس شبانه روزى ما شده بود. مراحل مختلف 

آمدند: بدنبال حادثه گنبد، توطئه تعطيل دانشگاه و  نقشه به اجرا در مى

هاى كودتا و بعد  هنوز نياسوده، توطئه سنندج و طبس و توطئه

از مرز شوروى تا مرز پاكستان و محاصره اقتصادى و  "ها خانشكار"

بينى كه در  هاى كودتاى خزنده از سوى مالتاريا. مى حمله عراق و توطئه

بايد به هر وسيله از سقوط كشور  كردند و ما مى درياى حوادث غرقمان مى

كرديم. امروز هم آنها كه قدرت را در دست دارند و هم آنها  جلوگيرى مى

در پى بدست آوردن قدرتند، نقش خود را در اين حوادث بسيار كه 

اند و به قلب حقيقت مشغولند، اما نسل امروز  خطرناك از ياد برده

تواند نه حماسه بزرگ براى حفظ موجوديت كشور و نه نقش قدرت  نمى

پرستان وابسته را فراموش كند و روزى كه حقيقت چون آفتاب بدرخشد 
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ها كه اسباب اجراى اين نقشه شدند و اينهمه نزديك است، آنروز آن

ويرانى و مرگ و دست آخر استبداد را سبب شدند، بايد حساب پس 

 بدهند.

اما نه، وقتى از اين راه نشد، از راه ديگر عمل كردند، آقاى خمينى را 

مطابق معمول بكار گرفتند و او گفت دانشگاه تا انقالب فرهنگى در آن 

 ا امروز نيز هم او مانع بازشدن دانشگاه شده است.نشود باز نخواهد شد. ت

دوريالش دير افتاد. رفتارش به  "بقول تهرانيها "روشنفكرتاريا"باز 

مالتاريا ميدان داد تا مثل اسرائيل سرزمينهاى تازه اما سياسى را تصرف 

 كند.

 1هنوز از اين ماجرا نياسوده با ماجراى ديگرى روبرو شديم:

ن را بر سر راه نيروهاى نظامى نشانده بودند تا آموزا در سنندج دانش

نتوانند به پادگان بروند. سرلشگر شادمهر رئيس ستاد ارتش مرا از اين 

واقعه آگاه كرد. از آقاى سالمتيان خواستم با آقاى قاسملو صحبت كند و 

به او بگويد اين كار خالف قرار است. در حقيقت در روزهاى اول انتخاب 

اى نزد من فرستاده بود كه آماده است  ورى وى نمايندهمن به رياست جمه

كردستان را حل كنيم. من پذيرفته بودم كه بدون نياز   با مسالمت مشكل

 به اسلحه مشكل كردستان را حل كنم.

ها بر ضد چه  نمودند. اين حادثه ها از پس يكديگر روى مى حادثه

رو باتمام توان ها سود داشت؟ بهر دادند؟ چه كسى در آن رژيمى روى مى

كوشيدم از برخورد نظامى جلوگيرى كنم و اقداماتم را در سرمقاله انقالب 

 {21}ارديبهشت بدين شرح شماره كردم: 6اسالمى يك شنبه 

اى به كردستان فرستاده شد تا معلوم كند مقصود از اين  نماينده -"

خواهد و آماده تفاهم  كارها چيست؟ وى آمد كه حزب دمكرات جنگ نمى

 است.

اما وقتى از خوزستان مراجعه كردم، معلوم شد در سنندج مانع از  -

اند، هر اندازه نرمش الزم بود به خرج  رفتن ستون نظامى به پادگان شده

 داده شد:

فرماندار سنندج گفته بود خود پيشاپيش ستون آن را به پادگان  -

 برد كه ممكن نشد. مى

از خارج شهر برود، در راه قرار شد براى پرهيز از درگيرى ستون  -

مورد حمله قرار گرفت و فرمانده نظامى كشته شد و مواد غذايى ارتش 

 بدست مهاجمان افتاد.

تن  7در همين وقت يك واحد نظامى رانوسود خلع سالح كردند و  -

 اسلحه را بردند.

گروه كومله به اين حد قناعت نكرد و در سقز و بانه به حمله دست  -

 نندج را تهديد كرد.زد و پادگان س

باشگاه افسران را محاصره كرد و آب و غذا را به روى  -

 محاصركنندگان بست.

فرمانده لشگر تهديد كرد، جواب شنيد جواب هر گلوله توپ را با  -

 گلوله توپ خواهيم داد. 21

دانستيم اين كار جزيى از يك توطئه بزرگ  دراين فاصله چون ما مى

م كومله تكيه گاهى در افكار عمومى ندارد و دانستي است و باز چون مى

شود، از تمام امكانات براى پرهيز از  بدون جنگ چون برف آب مى

 برخوردهاى نظامى استفاده كرديم:

ماده را با  6روز سه شنبه در اجتماع بزرگ مردم تهران گفتم كه  -

 ايم. اصالحاتى كه در آن صورت گرفته است پذيرفته

كرد كه اگر دست از محاصره باشگاه  ار مىارتش پى در پى اخط -

 افسران بردارند وارد عمليات نخواهند شد.
                                                           

 1351هفته اول ارديبهشت ـ 1

به ارتش و پاسداران دستور داده شد اگر ناگزير از عمليات شود،  -

م بايد تلفات سنگين را بجان بخرد اما حتى المقدور به مردم شهر صدمه ك

 بزند...

ذيرند شهر را هاى مسلح بپ دستور داده شد به محض آنكه گروه -

اند، پايان بدهند، عمليات نظامى  ترك كنند و به جنگى كه تحميل كرده

 قطع شود. نيم روزى نيز به طور يكجانبه عمليات قطع شد.

قرار شد تلگرافى بفرستند و پاسخى در اين باره بگيرند كه هيچ  -

 خبرى نشد.

تاكيد  در اجتماع مردم اهواز بدون آنكه تلگرام رسيده باشد، از نو -

ماده )پيشنهادى حزب دمكرات براى خودمختارى( را با  6كرديم كه 

اى از  پذيريم. تا هرگونه بهانه اصالحاتى كه در آن انجام گرفته است مى

 بين برود، اما دست برنداشتند.

هاى مسلح در يك بحث آزاد شركت  ... چه خوب است سران گروه

حه بدست گرفته و چرا پاسخ كنند و به مردم ايران توضيح بدهند چرا اسل

 "دهند؟. دعوت به صلح طلبى و برادرى را با اسلحه مى

داد. گناه را به گردن كومله و فدائيان  قاسملو جواب درستى نمى 

انداخت. دو سه روز بعد به يك ستون نظامى حمله كردند و  خلق و... مى

فت. در اى نيز كشته شدند. بدينسان جنگ از نو در كردستان آغاز گر عده

ها در كار بودند، دو سه نوبت حزب دمكرات  جريان جنگ سنندج واسطه

پيشنهاد آتش بس كرد در همان حال، به فاصله يك يا دو ساعت در 

شهرى و محلى ديگر به پادگانها حمله شد. طوريكه مطمئن شدم 

 پيشنهاد آتش بس فريبى بيش نيست.

شهرهاى ديگر  هاى مسلح بدر آمد. در بهررو سنندج از دست گروه

نيز نيروهاى مسلح توانستند موقعيت خود را تحكيم كنند. در جريان 

داد،  ها سندى به دست ارتش افتاد كه نشان مى پاك كردن شهر از گروه

آموزان بر سر راه نظاميان، ايجاد بهانه براى درگيرى بوده  نشاندن دانش

اند كه  ودههاى حمله كننده آنقدر از موقعيت خود مطمئن ب است. گروه

انبارهاى مهمات و سالح را از پيش ميان خود تقسيم كرده بودند. البته با 

اى از نظاميان پادگان سنندج قرار و مدار داشتند و اين عده به موقع  عده

 دستگير شدند.

جنگ در كردستان هيچ دليل موجهى نداشت و برخالف قولى بود 

هايى از جانب اين حزب كه فرستاده حزب دمكرات داده بود. بعدها هيات

خود را پذيرفتند و از خود انتقاد كردند. اما اين انتقاد  "اشتباه"آمدند، 

 21زرهى و  16بعد از وقوع بود، لشگرهاى كردستان و آذربايجان غربى و 

پياده، درگير شده بودند و همين امر به عراق جرات داد به ايران حمله 

آيد و هنوز هم سرنوشت جنگ كند و خسارات جانى و مالى عظيم ببار 

معلوم نيست.درباره گفتگو با اين هيات در كارنامه همان روز اينطور 

 ام: نوشته

گفتم ما به آنچه گفته بوديم پايبند بوديم و در همان روزهايى كه "

رفت ما اميدوار شويم كه مساله كردستان حل شده است، در سنندج  مى

بستند. آنها هم مطابق معمول  ىراه بر نيروهاى ارتش جمهورى اسالمى م

بعد يادشان آوردم كه طرح تقسيم  "نبوديم كومله بود"گفتند كه ما 

اسلحه و مهمات پادگان سنندج كه شما سه دسته تنظيم كرده بوديد، در 

 "دست ما است.

گفتند كه از  اشتباهاتى شده است و مى"باالخره پذيرفتند كه "

 ."طرفين اشتباهاتى شده است

هاى  كه آنچه در توان داشتم بكار بردم تا اينگونه حادثه بينى مى

رسيد بوقوع نپيوندند. ديدى  خونين كه سودش به قدرتهاى خارجى مى

دانستيم كه نقشه حمله نظامى به كشور وجود دارد  كه از فروردين ماه مى
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و بهمين سبب بود كه هيچ سود در درگيريهاى نظامى داخلى براى ما 

دشمنان كشور ما سود داشتند. اينكه چگونه با اينهمه  متصور نبود، براى

هاى داخلى و فشار خارجى كشور سقوط نكرد، حماسه نسل  حادثه

انقالبى امروز است. ايثار نسلى، كار شبانه روزى كسانى كه از روى 

ها ما را  كردند سبب شد كه حادثه شناسى شب و روز تالش مى مسئوليت

اى جز توضيح مسائل به مردم و نگاهداشتن  از پاى در نياندازند. اسلحه

 11آنان در صحنه نداشتيم. اين بود كه كارنامه را شروع كردم. كارنامه را 

تير نقشه كامل امريكا را براى سرنگونى  15تير شروع كردم و در كارنامه 

دانى كارنامه از ابتدا  رژيم انقالبى به اطالع مردم رساندم و همانطور كه مى

 اى است كه به انجام رسيد. ر عين حال شرح كودتاى خزندهتا انتها د

تر بگويم در پايان برخوردهاى  پيش از شروع جنگ، درست

اى كه بار اول جريان يافتند، آقاى غرضى معاون وقت استاندار  مسلحانه

گفت كردستان را از دست  كردستان در شوراى انقالب حاضر شد. مى

كنند بلكه مردم  سلح هستند و عمل مىهاى م رفته بدانيد. نه تنها گروه

كردستان يكدست با حكومت مركزى مخالفند. من همان وقت با نظر او 

مخالفت كردم و گفتم غير ممكن است كرد به تجزيه ايران راضى شود. 

كردها خود از بنيان گذاران ايران هستند چگونه راضى به تجزيه و سقوط 

يگر بخواهند كه به ما و شوند؟ ممكن است كردهاى نقاط د كشور مى

ميهن بپيوندند، اما كرد چگونه جدايى از ايران را بخواهد؟ و بدون ايران 

چگونه زندگى كند؟ جهان ما جهان واحدهاى كوچك نيست. وقتى همه 

 توانيم بكنيم؟ آييم جدا و بر ضد هم چه مى با هم از عهده بر نمى

داد. تو و  ز پى امتياز مىبا اينحال مالتاريا خود را باخته بود و امتياز ا

آوريد. وعده همه چيز را  همه مردم اعالميه آقاى خمينى را بياد مى

داد. آنقدر اين اعالميه پر از وعده و وعيد بود كه در كردستان آن را  مى

 پيروزى بزرگ تلقى كردند و جشن گرفتند.

اما بعد، وقتى معلوم شد كه حق بجانب من بوده است و كرد به هه 

شود، مطابق معمول  شود اما بجدايى از ايران حاضر نمى اضر مىچيز ح

ها از ياد رفتند و موضع مالتاريا تغيير كرد، يك راه بيشتر وجود  وعده

 ندارد. جنگ.

در حقيقت، هياتى از سوى حزب دمكرات به نزد من آمد و 

ماده ارائه كرد. اعضاى هيات گفتند: شما هر تغييرى  6پيشنهادى در 

كنيم. آقاى   ماده بدهيد ما تصميم راسخ داريم صلح 6در اين  خواهيد مى

كوشيد،  داريوش فروهر كه با تالش قابل تقديرى براى حل مشكل مى

تغييراتى را پيشنهاد كرد. با نظر او موافقت كردم. موضوع در شوراى 

آوردند و جوسازى شروع  انقالب طرح شد. اما حوادث از هر سو روى مى

بازى از سر گرفته شد. مالتاريا كه اينك موضع  "يتقاطع"شد. باز مى

ديد، شروع به  يافت و خطر تجزيه را دور مى حكومت مركزى را قوى مى

گفت كه من جانبدار  مى "تبليغ كرد كه با سازش مخالف است. تلويحا

سازش هستم و حزب جمهورى و سپاه و...مخالف سازشند. جنگ عراق 

 درگرفت و...

ه هدفهاى خويش نرسيد و مالتاريا مطمئن شد پس از آنكه عراق ب

خوزستان از دست نخواهد رفت، جانبدار ادامه جنگ شد، چرا كه فرصتى 

طالئى بدست آورده بود، براى قبضه كامل قدرت، بدينسان رفتار 

سياسى انقالبى و نامساعد از  -روشنفكرتاريا، در يك موقعيت اجتماعى 

، زمينه استبداد خونين و سياه لحاظ او، با اتخاذ مواضع ضد و نقيض

 آورد. مالتاريا را فراهم مى

وقتى تصوير وضعيتى كه كشور پيدا كرده بود و در آن هرگونه تمايل 

كرد بر تو بهتر معلوم  به روشهاى غير استبدادى بى معنى جلوه مى

شود كه بدانى اغتشاش در شهرها روزمره و رو به گسترش بود. در اين  مى

 "حزب اللهى"آمد؟ مالتاريا جانبدار روش  بكار مى وضعيت كدام روش

يعنى چماق و زور بود. من بر آن بودم كه همه نتيجه همين روش 

هاى  زورمدارى و تعدد مراكز قدرت و خودكامگى آنها و حاكم كردن نااليق

مطيع است. آقاى خمينى به روش مالتاريا تمايل جدى داشت. چرا كه 

ر، قبول حق نظر داشتن و اظهار نظر براى قبول راه حل بر پايه عدم زو

بينى  همگان است و در نظر او، نظر داشتن برابر ولى فقيه ، همانطور كه مى

 "ولى فقيه "شود. نه تنها به اين دليل كه نظر را حق  جرم تلقى مى

دانست، بلكه بيشتر بدين خاطر كه اين روش، حاكميت مالتاريا را از  مى

 افكند. اساس بخطر مى

هاى  ررو يكى از عوامل مهم غلبه روشهاى استبدادى، تغيير موضعبه

روشنفكرتارياى "از چپ افراطى به راست افراطى بود.  "روشنفكرتاريا"

و بى اطالع از  "ها توده"غرب زده، بريده از واقعيت اجتماعى، بى رابطه با 

اى  هها، و بر اساس واليت تام نيازها و روحيه و خواست و آرزو و اميد توده

ها بايد چون او بيانديشند و  پنداشت توده كه براى خود قائل بود و مى

نتيجه نگرفت، صدوهشتاد درجه  "قهر انقالبى"عمل كنند، وقتى از 

داد و هم دالل تغيير  تغيير جهت داد. حزب توده نيز هم تغيير موضع مى

 شد. موضوع ديگران مى

ه با رهبران روزى آقاى بهشتى در شوراى انقالب گذرا گفت ك

از قرار مرتب و هفتگى شدند   ها فدائيان خلق قرار مالقا دارد. اين مالقات

و سازمان فدائيان خلق به همكارى با حزب جمهورى جلب شد. البته اين 

جذب شدن با انشعاب در اين سازمان همراه بود. آقاى بهشتى و مالتاريا 

شمردند و البته  اين نزديكى را دليل قاطعى براى درستى روش خود مى

منظور اكثريت، رهبرى  - 1(»1رهبران سازمان فدائيان خلق )اكثريت( )

سازمان است. به هنگام جدائى كميته رهبرى بدو بخش شد: اكثريت و 

توجيهى براى رفتار خويش ساخته بودند كه خود تمام و كمال «اقليت.

روشنى:  كند و چه تصوير وصفى را كه از روشنفكرتاريا كردم، تصوير مى

اند، من  پس از آنكه مرا ناپلئون خواندند و زود معلوم شد كه اشتباه كرده

و يارانم، متخصصان و كارآزمودگان با ما حاضرند كار كنند بنابراين 

توانيم كشور را اداره كنيم. حال آنكه حزب جمهورى و ماليان فاقد  مى

هاى هموزن و هم  توانايى اداره كشورند. ما )يعنى سازمان فدائيان و گروه

ها را از ميدان بدر كنيم، بعد با  توانيم به دست اينها، ليبرال رأى آنها( مى

 سازيم. يك ضربت كار حزب جمهورى و آخوندها را نيز مى

آوردند.  بخيال خود بدين آسانى حكومت را مفت و مجانى بدست مى

در عالم خيال خواب تكرار تصرف حكومت از سوى لنين و يارانش را 

 ديدند!! مى

كرد.  اى گرايش مى درجه 181اما مالتاريا، توجيه ديگرى از اين تغيير 

گفت اين امر نتيجه قاطعيت و سركوب بدون ترديد و تزلزل است.  مى

گفت وقتى خوب كوبيده شدند، واسطه برمى انگيزند تا آشتى كنند.  مى

مفيد هم وقتى موضع خود را تغيير دادند ديگر نه تنها مضر نيستند بلكه 

هستند. چرا كه به علت تغيير موضع محبوبيت و مشروعيت در محيط 

دهند. بنابراين ضعيف  توانند رشد كنند را از دست مى هايى كه در آنها مى

شود از ناحيه چپ خطرى متوجه حكومت  مانند و حمايتشان سبب مى مى

شد(، ها ساخته  )بعد از آنكه كار ليبرال "روشنفكرتاريا"نگردد. به سخن 

خنديدند و حق با  سازيم، مى با يك ضربه كار آخوندها و حزبشان را مى

داد ديگر حزب  درجه تغيير موضع مى 181اينها بود. روشنفكرتاريا وقتى 

شد. سازمانى كه از عوامل مهم  شد. يك سازمان بى اعتبار مى لنين نمى

 گرديد. زمينه سازى استبداد مالتاريا مى

وراى انقالب و حضور آقاى خمينى و مجالس ها، در ش در اين باره

كوشيدم، بفهمانم كه آقايان، اين تغيير جهت  شد. مى ديگر بحث زياد مى
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و چماق و زندان و اعدام نبوده  3يعنى استفاده از ژ "قاطع"نتيجه روش 

برديد اما آنها  است. پيش از رياست جمهورى من، اين روشها را بكار مى

نشستيد. وضعى كه  ، شما بوديد كه عقب مىديدند نبودند كه زيان مى

بوده است كه اعتبار اجتماعى و موقعيت خويش  آن بخاطر است، آمده پيش

ام و ذهنيات و غلط كاريهاى  را در جامعه بلحاظ روشى كه من بكار برده

 توانند بكارهاى سابق ادامه دهند. اند و ديگر نمى خود، از دست داده

مدستى با حزب جمهورى رفته بود و بسوى ه "روشنفكرتاريا"اما 

كرد.  تر مى همين امر كفه استدالل آقاى بهشتى و گروه او را سنگين

گفت در كردستان هم وضع همينطور است. هنوز بايد با قاطعيت  مى

كنند و  آيند و سازش مى رسد كه مى بيشتر عمل كرد. بعد نوبت آن مى

 شوند. سربزير مى

سى بدست آورد كه مدعى بود امام بدينسان مالتاريا يك روش سيا

 نيز با همان روش به پيروزى رسيده است: سازش بعد از قاطعيت.

دانى و  همين روش را با دولت امريكانيز بكار برد اما به ترتيبى كه مى

 كمى بعد شرح خواهم داد اين بار او بود كه سازش كرد و تسليم شد.

كرد من آدمى  ن مىبرد. گما با خود من نيز همين روش را بكار مى

بغايت جاه طلبم. اين حرفى بود كه روشنفكرتاريا به او آموخته بود. هرد 

دو دسته از توجيه رفتار من ناتوان بودند و براى هر دو دسته عقيده ابزار 

كردند،  توانستند رفتار مرا بفهمند. بهررو فكر مى كار بود و بنابراين نمى

پيش از اين در اين باره توضيح  شوم. پس از قاطعيت حاضر به سازش مى

 ام. داده

ها و ترورها، همه بر اساس  كنند و اين توقيف اعدامها كه مى  اين

اند. پس از  كنند كليد طاليى را بدست آورده همان روش است. فكر مى

هاى ديگر طرفدار بنى صدر  موج ترورها، سازمان مجاهدين خلق و گروه

وران سلطنت طوالنى و آرام مالتاريا خواهند آمد و توبه خواهند كرد و د

كرد. حرفهايش بازتاب  شروع خواهد شد. ديروز آقاى خمينى صحبت مى

گفت: از  با همان جمالت مى "اين روش بود. همان حرفهاى شاه را تقريبا

اعدام و كشته شدن اين جوانها بسيار ناراحتيم لكن چاره نيست و در ايام 

رت از اعدام جوانان بسيار ناراحت گفتند: خاطر اعليحض شاه سابق مى

گفت  شود اما بخاطر مصالح عاليه كشور چاره نيست. شاه سابق مى مى

گويد وضع  وضع ما از اروپاو امريكا بهتر است و اينك آقاى خمينى نيز مى

ها  گفتند خانواده انگليس و امريكا از مابسيار بدتر است. در آن زمان مى

د و آنها را از افتادن به دام خرابكاران فرزندان خود باشن  بايد مراقب

گفت اين  زند. او مى بازدارند و اينك آقاى خمينى همين حرف را مى

خرابكاران كسى نيستند، كارشان تمام شده است و اينك آقاى خمينى 

 زند. همين حرف را مى

هر دو ترجمان قدرت استبدادى بودند و زبان استبداد يكى است. 

به دليل رفتار روشنفكرتاريا بدست آمده است.  اين زبان را از جمله

هاى رهايى بخش  روشنفكرتاريايى كه چند نوبت از اسباب ناكامى نهضت

ما شده است. خود قربانى باورها و اخالق مذبذب خويش گشته است و 

 هاى معاصر را نيز قربانى كرده است. نسل

مردم هر بار كه نهضت مردم اوج گرفته است و استبداد در برابر 

ايستاده است، روشنفكرتاريا، بخصوص روشنفكرتارياى وابسته ضربه 

كارى خود را به جنبش مردم ما زده است. اين همان از خود بيگانگى 

فرهنگى است. روشنفكر قدرت گراى ايرانى از دير باز يونانى زده شد و در 

دوران جديد، غرب زدگى بيمارى يونانى زدگى را تشديد كرد. اگر 

يا، توانست روشنفكران را از صحنه براند، دانشگاه را ببندد، مغزها را مالتار

بگريزاند و با گستاخى تمام تخصص را بكوبد و اداى هارون الرشيد را در 

ها را به حكومت بگمارد و حساب عقل را از از حساب علم  بياورد و ميمون

جدا كند و عقل را تظاهر به اطاعت و ستايش شخصيت تعريف كند و 

بينيم، از جمله به اين دليل بود كه  كشور را به روزى بياندازد كه مى

روشنفكرتاريا نه تنها بيمارى مالتاريا يعنى اعتقاد به قيموميت خويش بر 

مردم را داشت بلكه غرب زدگى دوران ما اين بيمارى را در او تشديد 

سال حكومت روشنفكراتاريا را با پوست و گوشت  55كرده بود. مردم 

ترسند.  ود لمس كرده بودند. هنوز هم مردم از روشنفكرتاريا بيشتر مىخ

و اين روشنفكرتاريا يك سنت ديرين ديوان ساالرى ايران را نيز به ارث 

 برده است: حكومت در سايه استبداد.

آمدند  هاى سلطنتى پديد مى ها سلسله در حقيقت، يا با ائتالف ايل

گستردند و  ران بساط سلطنت مىآمدند و در اي يا مهاجمان خارجى مى

شد و در سايه استبداد  روشنفكرتاريا وارد دستگاه سلطنت استبدادى مى

گرفت. در استبداد پهلوى نيز چنين بود و اينك  حكومت را در دست مى

در استبداد مالتاريا نيز چنين است. اما اينبار دزد ناشى به كاهدان زده 

نتى قادر به سازماندهى واحد و است. مالتاريا بخالف استبدادهاى سلط

سراسر كشور نيست. آنچه براى روشنفكرتاريا از آن چپ روى افراطى 

ماند، سقوط است. البته  انگيز مى هاى اول و اين سازش غم روزها و ماه

روند  روشنفكرتاريا وابسته به امريكا و روسيه به خط ابرقدتهاى حامى مى

د. اما دوران مالتاريا و روشنفكرتاريا و اميدوارند زود يا دير به قدرت برسن

روشنفكر، ميوه شيرين خود را با  -به سر رسيده است. وحدت روحانى 

پيروزى انقالب اسالمى ببار آورد. طى دو سال و نيم حساب روحانى از 

مالتاريا و حساب روشنفكر از روشنفكرتاريا تا حدودى جدا شده است. 

ميد نو شدن نهادهاى مدهبى بوجود براى نخستين بار در تاريخ ايران، ا

آمده است. براى نخستين بار، وحدت روشنفكر و روحانى از پشتيبانى 

خلق برخوردار شده است. هيچ زمان و دو دسته مالتاريا و روشنفكرتاريا 

تا اين حد در جامعه بى اعتبار نشده بودند. اينبار مردم در انقالب بر همه 

، نه آقاى خمينى به انقالب باور داشت و پيشى گرفتند. تا تعطيل بازارها

داد.  حاضر به عمل بود و نه روشنفكرتاريا احتمال پيروزى انقالب را مى

اى انقالب كردند و دو دسته  مردم با يك خودجوشى سازمان يافته

روشنفكرتاريا و مالتاريا به انقالب او جفا كردند، استقالل را به وابستگى 

استبداد تحويل كردند و اسالم را وسيله توجيه  برگرداندند و آزادى را به

ترين جنايتها و خيانتها ساختند، اين دو دسته در قهر و آشتى  بى رحمانه

بيشتر به حساب نياوردند. اما خلق  "ها توده"هاشان مردم را گوسفند و 

در جريان حركت خويش روحانى و روشنفكر خويش را بازيافت. جريان 

ما، اينك بيش از هر زمان قوى شده است. با  تاريخى نهضت رهايى بخش

وجود اين مالتاريا با همدستى روشنفكرتاريا ايران را به بدترين 

دهند و در برابر خود  ها سوق مى استبدادها و فقرآورترين وابستگى

يابند. قدرتهاى خارجى با تمام توان  مقاومت نسل بر استقامت امروز را مى

روحانى نو و روشنفكر نو كه در كوره  كوشند، واقعيت جديد يعنى مى

اند را از سر راه بردارند، كار بعدى آنها اينست كه  انقالب خلوص پيدا كرده

جاى مالتاريا را با روشنفكرتاريا كه با فرهنگ سلطه گر سازگار و به 

سازماندهى وابستگى و استبداد تواناست عوض كنند. به مالتاريا مقام 

 ابستگى را بيشتر نخواهند داد.توجيه كننده استبداد و و

رسيم، نبرد و مقابله سرانجام بخش ما هنوز با  باز به همان سخن مى

 امريكا سلطه گر و ايادى اوست.

   

  فصل دوم
 عوامل خارجى بازسازى استبداد

   

دانست حاكميت استبدادى بدون  غير از افالطون، انوشيروان نيز مى
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خارجى شدنى نيست. از اينرو به  هاى آشتى و خصومت با قدرتهاى رابطه

خاقان چين گفت: اگر ميان ما جنگ نباشد نه ايرانيان به شاهنشاهى 

چون من نياز خواهند داشت و نه چينيان به خاقانى چون تو. بدينقرار 

قدرت سياسى بدون رابطه با خارجه بر اساس موازنه قدرت يا به تعبير ما 

 شود. موازنه وجودى ممكن نمى

مى بيرون رفتن از موازنه قوا با خارجه است. بر اساس موازنه عد

هاى  موازنه عدمى، سياست خارجى، وارد نشدن در موازنه قوا با قدرت

خارجى و بخصوص تاثير ندادن حاصل موازنه قوا بر تحول داخلى است. 

در اين صورت افراد ملت منزلتهاى خويش و همه آزاديها را به دست 

ها  ننده قدرت در جامعه و افزايش دهنده امكانآورند و دولت توزيع ك مى

گردد. بدينقرار بنا بر  براى همه و مدافع ملت و كشور در برابر خارجه مى

سلطه كشورى رفت. به  اصل نه بايد بر كشورى مسلط شد و نه بايد زير

 ظلم كرد و نه ظلم پذيرفت و يا مظلوم بر ضد ضالم گشت. نه )ع( على تعبير

ب بر اساس موازنه عدمى عمل نكرد. بكوشش براى رهبرى اين انقال

هاى وابستگى نرفت، همانطور عمل كرد كه از  رها كردن كشور از رشته

اند بر ملت حاكم مستبد  ديرگاه رسم رهبرانى بوده است كه خواسته

بگردند، از راه گروگانگيرى و جنگ وارد موازنه قوا با ابرقدرتها شد. اينكار 

د داخلى كرد. در اين فصل اثرات گروگانگيرى و را به سبب تحقق مقاص

 كنم. جنگ را در بازسازى استبداد براى شرح مى

  

 

 گروگانگيرى ـ1
  

دانى يانه؟ در هفته دوم زندگانى مخفى مساله  دانم مى نمى

گروگانگيرى را شرح كردم. اين شرح را در نوار ضبط كردم. از قرار با 

نيز به دست عمله استبداد جديد  گرفتار شدن آقاى انتظاريون، نوارها

افتاده است و بايد كار را از نو انجام دهم. بحثى كه در اينجا به آن 

خواهم برخوردها را  پردازم، شرح مساله گروگانگيرى نيست، بلكه مى مى

از خالل آن نشان بدهم و اثر اين واقعه را در رابطه جمهورى با جهان 

داخلى، در سرنوشت دولت  خارج، در چگونگى حل يا ايجاد مسائل

عنوان يك طرز فكر و طرز عمل سياسى، درتبديل جزب   بازرگان به

جمهورى به پوشش استبداد جديد بخصوص در تغيير رفتار سياسى 

هاى سياسى، درتشديد وابستگى  رهبرى حزب، در تغيير مواضع گروه

غيير كشور به غرب و امريكا، در دو سياست دو كشور ايران و امريكا، در ت

افكار عمومى امريكا و جهت خطرناك اين تغيير و بازتاب آن در ايران، در 

هايى كه چون بال بر سر اين كشور فرود آوردند، محاصره اقتصادى،  حادثه

كودتا، جنگ و... و در تسليم شدن امريكا و نتيجه آن تشديد تمايل به 

 استبداد، را تشريح كنم.

برايم تعريف كرد كه يكسال  سرهنگ فكورى فرمانده نيروى هوايى

ديده است. از جمله مسائلى كه به او و  قبل از انقالب، در امريكا دوره مى

اى هايش داده بودند حل كنند، مساله گروگانگيرى اعضاء سفارت  همدوره

امريكا در يك كشور دوست بوده است. صورت مساله اين بوده است كه 

شود و سفارت امريكا از  ىدر يك كشور دوست امريكا، انقالب واقع م

شوند. سياست  سوى انقالبيان اشغال و اعضاء آن به گروگان گرفته مى

 امريكا چه بايد باشد و چگونه بايد گروگانها را نجات داد؟

دانم، اما با داستان شوراى  ربط اين مساله را با وقوع گروگانگيرى نمى

وان وزير خارجه در امنيت كه بر اثر اعالميه آقاى خمينى نتوانستم به عن

آن شركت كنم و اميد به پيروزى از ميان رفت، دست خود امريكا را در 

وقوع مساله در كار ديدم. شك داشتم اما در اين امر كه يك جناح قوى 

دهد، هيچ  خواهد سوق مى در امريكا، آقاى خمينى را در جهتى كه مى

گفتم و نوشتم. در  ترديدى برايم باقى نماند و اين امر را چند نوبت به او

ها نيز گفتم، دركارنامه هم شرح كردم، به مردم ايران و مردم  مصاحبه

امريكايى درگرو نيستند، ملت ما است كه به گروگان  51جهان گفتم، 

امريكا درآمده است. به آقاى خمينى گفتم و نوشتم كه شما دم گاو خوبى 

د در داخل امريكا، در ايد تا با آن به همه هدفهاى خو به دست امريكا داده

 ايران، در منطقه و در جهان برسد.

اى بزرگ از مسائل  در حقيقت مساله گروگانگيرى از اينجهت، مساله

نام و انقالب الجزاير و ويت نظير انقالبهايى ما، زمان تا مااست. قرن

هايى نظير ملى كردن صنعت نفت در ايران و كانال سوئز در مصر،  تصميم

اى را در كشورهاى مسلط سبب شده بودند، اما ايجاد  تغييرات گسترده

مساله و وسعت و جهت دادن بدان براى تحميل استبداد و وابستگى به 

كشورى كه در آن انقالب براى خالصى از وابستگى و استبداد روى داده 

است و نيز براى ايجاد تغييرات حساب شده و مطابق برنامه در كشور 

بين المللى از رهگذر اين مساله بى سابقه، مسلط و حل بسيارى مسائل 

است. اگر بتوان براى آن سوابقى با همين مشخصات يافت بطور قطع، 

هاى ديگر نشان  توان همه مشخصات اين مساله را در نمونه مشكل مى

 داد.

امريكاى بعد از جنگ ويتنام را در نظر بياور. دماغ غول به خاك 

افشاى دخالتهاى سيا در سرنگون ماليده شده بود. افتضاح واترگيت، 

كردن دولت مترقى و... بر افكار عمومى امريكا اثرات عميق بجا گذاشته 

بود. ميل به خوددارى از دخالت در سرنوشت كشورهاى ديگر. ميل به 

معنويت و اظهار تشنگى به معنويت و جان گرفتن احساس احترام به 

، در اهميت حقوق بشر، منزلت انسانى و... در محدود كردن بودجه نظامى

در برگزيدن رئيس جمهورى، در محدود كردن سيا و ممنوع كردنش از 

كرد. انتخاب كارتر، انتخاب  دخالت در امور كشورهاى ديگر و..... تجلى مى

رفت. انتخاب او،  يك شخصيت نبود. كارتر شخصيت بارزى بشمار نمى

اى از  به معرفى تازهها و تمايل  هاى جديد، بازگشت به ارزش انتخاب تمايل

امريكا بود. همينطور انتخاب ريگان. انتخاب يك شخصيت نيست يك 

 تغيير مهم و خطرناك در افكار عمومى و تمايل سياسى مردم امريكاست.

من وقوع اين فاجعه بزرگ را از پيش حس كردم و با صراحت و چند 

در امريكا طلبى را  نوبت گفتم كه گروگانگيرى، تمايل به فاشيسم و دخالت

برمى انگيزد و حاضر نيستم مسئوليت اين امر را بر عهده بگيرم و حاضر 

 گردم. تر به امر باز مى نيستم در اين مسئوليت حتى شريك باشم. پايين

  
 

 گيرى كه بود؟گروگان طراح ـ الف
  

اند طرح  اينك كه عمليات گروگانگيرى به نتايج معلوم رسيده

ر ترسيم نمود. در حقيقت بهترين سندها توان به شرح زي عمومى را مى

 اند: امرهايى هستند كه واقع شده

  

 هدفها: -الف 

با وجود وضعيت ايران، امريكا موقعيت خويش را در اين كشور بر  -1

هاى سياسى و  اثر انقالب از دست داده است. امريكا نبايد بگذارد ساخت

بران تغيير كنند و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ايران بطور غير قابل ج

 سلطه دوباره امريكا را بر ايران غير ممكن بسازند.

ناپذير  هاى اول، بى اعتبار كردن انقالب و حذف بخش سازش قدم -2

رهبرى انقالب و بى اعتبار كردن همه رهبرى و متقاعد كردن بخشى از 
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و قدم دوم، كشاندن ضد انقالب به داخل  "همكارى با امريكا"آن به 

تدارك رهبرى سياسى استبدادى براى آينده نزديك ايران بايد  ايران و

هاى  داند كه پيروزى يك رژيم دمكراتيك، رژيم بودند. امريكا مى مى

 افكند. استبدادى زير سلطه او را بخطر مى

انقالب اسالمى ايران اگر نگوئيم مهمترين، دست كم يكى از  -3

همه جهان تاثيرى  مهمترين رويدادهاى قرن حاضر است و ناگزير در

گذارد. مگر آنكه امريكا بتواند آنرا با يك سرم  عميق و ديرپا بجا مى

 مصونيت از انقالب به ضد انقالب بدل سازد و بايد اينكار را بكند. 

موقعيت امريكا از رهگذر انقالب اسالمى ايران، در خاورميانه و  -4

يد با استفاده از همه كشورهاى اسالمى سخت بخطر افتاده است. امريكا با

 اى ديرپا، تحكيم كند. خود اين انقالب، موقعيت امريكا را بگونه

دستگاه حاكمه امريكا بر اثر جنگ ويتنام و افتضاح واترگيت و  -5

مداخله در شيلى و... و بحران عمومى كشورهاى صنعتى، از نظر سياسى 

امور بسيار ضعيف گشته است. افكار عمومى امريكا به عدم مداخله در 

اند.  كشورهاى جهان و به رعايت حقوق بشر و ارزشها تمايل پيدا كرده

يك رئيس جمهورى استعفا كرده است. از بودجه نظامى و اختيارات سيا 

كاسته شده است. با اين وضع نه تنها استراتژى سلطه بر جهان را بايد 

ك هاى خطرنا كنار بگذارد، بلكه در داخل امريكا نيز بايد منتظر تحول

بگردد. بايد روحيه مردم امريكا تغييرى عميق كند، طوريكه دست 

 بازگردد. "دستگاه حاكم بر امريكا، براى سياست سلطه بر جهان كامال

موقعيت اقتصادى امريكا نيز ديگر مثل سابق نيست. بايد شرائط  -6

مجاز كردن كارهاى غير مجاز را فراهم آورد. بخصوص نبايد گذاشت ايران 

ال آن كشورهاى نفت خيز، سياست پولى مستقل از توقعات و به دنب

 اقتصادى امريكا اتخاذ كنند.

تا وقتى امريكا سلطه مجدد خود را بر ايران برقرار نساخته است  -7

 نبايد بگذارد:

روسيه شوروى خالء را پر كند و در ايران موقعيت متفوقى پيدا  -

 كند.

مستقل بخصوص در كشورهاى اروپايى تمايل به اتخاذ سياست  -

 قلمرو اقتصادى و نسبت به كشورهاى نفت خيز پيدا كنند.

 هاى فرعى ديگر. و هدف

  

  :  ها ها و امكان وضعيت ـب  

امريكا در ايران غير از سفارتخانه و تعداد كمى كارمند، كسى و  -1

 چيزى را باقى نگذاشته است. حتى اسناد با اهميت را نيز برده است. 

ران هر چه در خارجه دارد از پول و تجهيزات در عوض، اي -2

 صنعتى و نظامى در دست امريكاست.

قرضهاى ايران نيز عمده به بانكها و شركتهاى امريكايى است.  -3

اين بانكها و شركتها از بخش خصوصى بخصوص نظام بانكى خصوصى 

 اى دارند. ايران مطالبات عمده

يكا در ايران طرحهاى كند و امر ايران نفت به امريكا صادر مى -4

 صنعتى و نظامى بسيارى را نيمه تمام گذاشته است.

دالر، مساله دالرهاى  35هاى نفت تا هر بشكه  با افزايش قيمت -5

اند.  نفتى و در نتيجه تمايل سياسى دولتهاى نفت خيز اهميت بسيار يافته

 تواند، سياست نفتى و پولى جديدى را رهبرى ايران با موقعيت جديد مى

 كند. اين سياست ممكن است از سوى كشورهاى ديگر نيز پيروى گردد.

امريكا در شرائط عادى تنها مى تواند از تحويل قطعات يدكى  -6

طرحهاى صنعتى   حاضر به تكميل "تجهيزات نظامى طفره برود و احتماال

 نيمه تمام نشود.

ا در شرائطى كه انقالب اسالمى ايران فراهم آورده است، امريك -7

 تواند، از ابزار تهديد استفاده كند چه رسد به بكار بردن آنها: نمى

محاصره اقتصادى ايران به دليل سرنگون كردن رژيم شاه، آنهم نه  -

شود، بلكه مردم  تنها هيچ دولتى حاضر به شركت در اين محاصره نمى

 كنند. امريكا نيز با آن مخالفت مى

اند، اما  ررسى قرار گرفتهتوقيف پولهاى ايران هر چند مورد ب - 

آورد  اى بوجود مى دست زدن به اينكار، بدون مجوز، بحران پولى و مالى

كه كمترين اثرش بى اعتبارى نظام بانكى و پولى امريكاست اقدام به هر 

يك از كارهاى باال، اعتبار انقالب اسالمى ايران را در جهان افزايشى دور 

وجهاى انقالبى در كشورهاى دهد و بنفسه سبب گسترش م از حد مى

 گردد. ديگر مى

ها در داخل كشور به عمل  تواند، يك رشته تحريك اما امريكا مى

كند  هاى گوناگون تقويت كند. اينكار را مى آورد و ضد انقالب را به شيوه

اما نتيجه خالف انتظار او است. اينكار سبب تقويت رژيم انقالبى و تقويت 

 گردد. ى مىا تمايل به تغييرات ريشه

اما اگر امريكا حتى روش خصمانه در قبال انقالب اسالمى ايران  -8

تواند از اسلحه قوى خويش يعنى معنويت و  در پيش بگيرد، ايران مى

تبليغ استفاده كند و موقعيت امريكا را در جهان و در كشورهاى مسلمان 

 تر گرداند. از آنهم كه هست متزلزل

كند،  ماه در قبال امريكا سكوت مى 1ه اما رهبرى انقالب، نزديك ب

گيرد كه پس از  در افكار عمومى كشورهاى اسالمى اين فكر قوت مى

پيروزى انقالب، بنا بر مماشات با امريكاست واين خود براى امريكا 

 امتيازى است.

  

 آيد: طرح گروگانگيرى به عمل در مى -ج 

دهند! و  ىبه آقاى كارتر درباره وضعيت بيمار گزارش نادرست م

مطابق اسنادى كه در سفارت امريكا پيدا شد، ماهها قبل از اشغال 

شد، سفارت  سفارت، زمانى كه پى آمدهاى رفتن شاه به امريكا بررسى مى

امريكا از تهران گزارش داده بود كه در صورت پذيرفتن شاه به امريكا 

 اعضاء سفارت را گروگان خواهند گرفت.

كند كه دولت امريكا شاه را به  يدا مىخبرى در ايران شيوع پ -2

امريكا برده است تا در آنجا وى به سود فرزندش از سلطنت استعفا كند و 

امريكا سلطنت فرزند او را به رسميت بشناسد. اين خبر آقاى خمينى را 

 كند. نگران مى

سفارت امريكا در تهران، نسبت به عكس العمل رهبرى انقالب و  -3

و نگرانى خود را از امكان حمله به سفارت و اشغال  شود مردم نگران مى

گذارد. اما احتياط  آن دست كم دو نوبت با وزير خارجه وقت در ميان مى

 دارد. الزم را معمول نمى

 ايران چند وسيله عمل در اختيار دارد: -4

تواند پولهاى خود را به عنوان اعتراض از بانكهاى امريكايى  مى -

تواند عكس العمل نشان  راض موجه است و امريكا نمىبيرون ببرد. اين اعت

تواند با ايجاد جو مساعدى، مجازات اقتصادى امريكا را با  بدهد. حتى مى

 همكارى برخى از كشورهاى نفت خيز به اجرا بگذارد.

توان فرصت را براى افشاى سياست امريكا در ايران، مغتنم  مى -

كيسينجر را با اسناد به اطالع  -راكفلر  -بشمارد و رابطه فسادآلود شاه 

مردم امريكا و جهان برساند و فضاحتى چند بار بزرگتر از افتضاح 

 واترگيت پديد بياورد.

تواند با استفاده از موقعيت مناسبى كه پديد آمده است، نقش  مى -

فعالى در سياست جهانى پيدا كند. با همان اسلحه بيان كه رژيم را 
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ريكا را متزلزل سازد. كشورهاى غير متعهد، سرنگون ساخت، موقعيت ام

كشورهاى اروپايى، نيز بلوك شرق و افكار عمومى امريكا را بر ضد اين 

 توطئه بسيج كند.

هاى  تواند، روشنفكران، روزنامه نگاران، متفكران، شخصيت مى -

سياسى تمامى كشورهاى جهان را به تهران دعوت كند و با همكارى آنها 

جهانى براى محاكمه جنايتكاران بين المللى يعنى شاه ترتيب يك محكمه 

و همكاران امريكائيش ترتيب بدهد و يك پايگاه استوار براى نهضت 

 جهانى بر ضد سلطه امريكا پديد بياورد.

تواند موقع را براى زمينه سازى در اروپا براى اتخاذ سياسى  مى -

افكار عمومى  مستقل از دو ابرقدرت مغتنم بشمارد. با آمادگى كه در

اروپاييان وجود دارد، ايجاد تمايل به اتخاذ سياست مستقل از دو ابرقدرت 

 ممكن است.

تواند زمينه تغييرات بزرگ در افكار عمومى در كشورهاى  مى -

 هاى وابسته را ضعيف گرداند. اسالمى پديد آورد. دست كم رژيم

كشور تواند، فرصت طاليى را براى اجراى برنامه استقالل  مى -

مغتنم بشمارد و از مردم فداكاريهاى بزرگ را براى رهايى از سلطه همه 

 جانبه امريكا، بطلبد.

 شود. اى در جهان پديدار مى با اين كارها، چشم انداز عصر تازه

كند. حتى پولهاى خود را از بانكهاى  اما هيچ كدام از اينكارها را نمى

نظامى خود را نيز از كشد. قطعات يدكى سالح  امريكايى بيرون نمى

 كند، بكله: فرودگاههاى امريكا به ايران منتقل نمى

دانشجويان پيرو خط "  بدون اطالع دولت موقت و شوراى انقالب

 گيرند. سفارت امريكا را اشغال و كارمندان سفارت را به گروگان مى "امام

وزير خارجه وقت ايران آقاى ابراهيم يزدى و همكاران او در  -5

صهيونيستى  -اى خصوصى، اينكار را يك توطئه امريكايى گفتگوه

 خوانند. مى

آبان ماه  14اى به تاريخ شنبه  ابوالحسن بنى صدر، طى سرمقاله -6
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شمرد. حساب اشغال سفارت را از حساب  مثبت اينكار را بر مى

 كند. گروگانگيرى جدا مى

آقاى خمينى اين كار را انقالبى بزرگتر از انقالب اول توصيف  -7

 كند. مى

آيد، احدى براى مخالفت با  در جو تحريكى كه پديد مى -8

اى را كه در ذم  كند. حتى آقاى خلخالى مقاله گروگانگيرى را پيدا نمى

و گروگانگيرى براى چاپ به روزنامه بامداد داده است با باالگرفتن اين ج

 گيرد. با توسل به تهديد پس مى

آقاى خمينى شرط رها كردن گروگانها را تحويل شاه به ايران و  -1

 دهد. يا بيرون كردن او از امريكا قرار مى

در دست  "راديو و تلويزيون، كامال  دستگاه تبليغاتى بخصوص -11

گيرد. در تبليغات گيج كننده، دو هدف  دانشجويان پيرو خط امام قرار مى

 شوند: تعقيب مى

هدف اول اينكه امام هر كار را خواسته است، شده است و 

بازگرداندن شاه به ايران نه تنها ممكن است، بلكه قطعى است. اين موضع 

دهد و  را نبايد تغيير داد. آقاى خمينى نيز موضع قبلى را تغيير مى

 گويد شرط رهايى گروگانها، استرداد شاه است. مى

لج سياسى از طريق افشاگرى. از اتفاق اسنادى هدف دوم، ايجاد ف

 آيند! اند، سخت به اينكار مى ها فرصت بردنشان را نكرده كه امريكايى

با توجه به ضعف آقاى خمينى ، ضعف بزرگ عكس العمل شدن، 

 كند: دنباله ماجرا به ترتيب زير ادامه پيدا مى

 ابوالحسن بنى صدر سرپرست وزارت امور خارجه، پيش از -11

رود و با  رود و پس از آن به قم مى پذيرفتن اين مقام به سفارت امريكا مى

كند جبران  ها، سعى مى كند. پس از اين مذاكره آقاى خمينى صحبت مى

مافات كند، از وجود شاه در امريكا براى تغيير جو افكار عمومى جهانى 

ى در پى، هاى پ شود. پيام هاو مصاحبه استفاده كند. به اين كار مشغول مى

دهند. در همان حال كه تقاضاى تشكيل  تا حدودى وضع را تغيير مى

دارد. به  كند، مخالفت خود را با گروگانگيرى اظهار مى شوراى امنيت را مى

 كند. رود و در جمع دانشجويان با اين عمل مخالفت مى سفارت امريكا مى

ين دو به فرستد و ا آقايان سالمتيان و سنجابى را به امريكا مى -12

كمك آقايان فرهنگ و اعضاء كادر نمايندگى ايران در سازمان ملل متحد، 

كوشند مخالفت امريكا را با تشكيل شوراى امنيت خنثى كنند.امريكا  مى

توانسته بود تشكيل جلسه شوراى امينت را موكول به آزادى گروگانها 

 بنمايد.

مل دو هفته پس بر اثر تبليغاتى مصنوعى، از راه ايجاد عكس الع -13

كنند كه گروگانها محاكمه  از اشغال سفارت بر زبان آقاى خمينى جارى مى

 "ضرورت محاكمه جاسوسان امريكايى"خواهند شد. مسابقه درباره 

گيرد و از گروگانها با چشمان بسته و دستهاى از پشت بسته  شدت مى

حمل  "مراسم"دهند. از  كنند و در امريكا نمايش مى فيلم بردارى مى

شود و در  آشغال در پرچم امريكا و سوزاندن اين پرچم فيلم بردارى مى

 شود. امريكا بارها نمايش داده مى

در دست امريكاست،  "اينك ابتكار سياسى و تبليغاتى كامال

 بخصوص كه:

دائر بر اخراج شاه، استرداد اموال و  "معقولى"پيشنهادهاى  -14

ر دوران رژيم شاه، از سوى ايران تحقيق درباره پايمال شدن حقوق بشر د

 اند. رد شده

 شود: امريكا وارد عمل مى

كند. مانع از  پولهاى ايران را در بانكهاى امريكايى توقيف مى -15

گردد و تهديد به  تحويل قطعات يدكى سالح و تجهيزات صنعتى مى

 كند. محاصره اقتصادى مى

سازمان ملل آقايان سالمتيان و سنجابى و فرهنگ با دبيركل  -16

 كند: شوند و دبيركل پيشنهادهايى به اين شرح مى متحد وارد گفتگو مى

يك كميسيون بين المللى به تجاوزات به حقوق بشر و رژيم  -الف 

 شاه رسيدگى خواهد كرد.

امريكا مانعى در راه رسيدگى به دادخواست دولت ايران در باره  -ب 

غير قانونى تحصيل و به امريكا اموالى كه شاه سابق و سران رژيم او بطور 

 اند، بوجود نخواهد آورد. منتقل كرده

 شود. شاه سابق از امريكا اخراج مى -ج 

 شوند. گروگانها بالفاصله آزاد مى -د 

 شمرند. دو كشور حقوق و مقررات بين المللى را محترم مى -ه 

  

كرديم بجاى اخراج شاه، امريكا با اين پيشنهاد  و ما پيشنهاد مى

 وافقت كند كه:م

امريكا اصل قابل رسيدگى بودن جرائم شاه و نتايج قهرى آن را 

 پذيرد. مى

اميدواريم با در دست گرفتن ابتكار عمل و موافق كردن افكار 

عمومى جهانى و با توجه به اينكه اگر كارتر نتواند به موقع موضوع را حل 

شنهاد موافق كنيم و شود، دولت امريكا را با اين پي كند دوباره انتخاب نمى

 شكست را به پيروزى بدل سازيم.

شوند مخالفت  آقايان سالمتيان و سنجابى و فرهنگ موفق مى -17
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امريكا را با تشكيل شوراى امنيت خنثى كنند. دبيركل سازمان ملل 

كند. خبرگزاريها تشكيل شوراى  تشكيل شوراى امنيت را اعالم مى

ه بر بناگوش امريكا نواخته شد. اما كنند ك تعبير مى  امنيت را به سيلى

خبرى از قول خبرگزارى امريكايى اسوشيتدپرس چند نوبت از راديو و 

شود، دائر بر اينكه باالخره امريكا موفق شد  تلويزيون ايران پخش مى

اين خبر درجاى ديگرى جز ايران  شوراى امنيت را تشكيل دهد. ظاهراً

 منتشر نشده است.

مل منتظر را از سوى آقاى خمينى بر اين خبر عكس الع -18

اى كه با موافقت او و شوراى  انگيزد وى بدون شور با وزير خارجه مى

شركت در  "فرمانى"شود، با صدور  انقالب، آماده رفتن به نيويورك مى

كند. دليل او اينست كه امريكا شوراى امنيت  شوراى امنيت را ممنوع مى

خارجه ايران، ايران را محكوم كند. دهد تا با حضور وزير  را تشكيل مى

گويد كه  داند و مى شگفت اينجاست كه نماينده امريكا در سازمان ملل مى

 در آخرين لحظه نماينده ايران نخواهد آمد.

گردد  مخالفت آقاى خمينى با رفتن وزير خارجه به امريكا سبب مى

وراى ها دنبال نشوند. نرفتن به ش كه وزير خارجه استعفا كند و نقشه

امنيت با وجود اينكه خود تشكيل آنرا خواسته بوديم، افكار عمومى غرب 

 كند. را بيشتر بر ضد ايران تحريك مى

كند. كشورهاى غير متعهد كه با  ها را پنبه مى اينكار همه رشته -11

زحمات فراوان آقايان فوق الذكر، آماده پشتيبانى از ايران شده بودند را 

گرداند.  اروپا را ناگزير از حمايت از امريكا مى كند. دست كم القيد مى

كند. بدينسان شرايط  بلوك شرق نيز ناچار گروگانگيرى را تقبيح مى

 گردد. انزواى سياسى ايران در سطح دولتهاى جهان فراهم مى

و در  "دانشجويان پيرو خط امام"پيشنهادهاى مساعد در  -21

رد. ضررهاى پولى براى گذا نتيجه در شخص آقاى خمينى اثر معكوس مى

ترسيم.  ما مهم نيست. از محاصره اقتصادى و لشگركشى امريما نمى

شوند و رفتارها  تواند بكند و... شعارهاى روز مى امريكا هيچ غلطى نمى

گردند. هر اندازه امريكا در پيشنهاد نرمش بيشتر نشان  تر مى خشن

 شود. تر مى دهد، آقاى خمينى سخت مى

امريكا در جهت مظلوم نشان دادن دستگاه حاكمه تبليغات در  -21

گيرد. از زمان جنگ دوم جهانى تا آن زمان هيچگاه در  امريكا باال مى

افكار عمومى امريكا و غرب، امريكا مظلوم واقع نشده بود. اين مظلوميت، 

دهد. هر روز بيشتر از پيش روحيه  روانشناسى مردم امريكا را تغيير مى

هاى افكارى كه منتشر  رود. تاجايى كه برابر سنجش پرخاشگرى باال مى

شوند، اكثريت عظيمى از مردم امريكا خواهان حمله نظامى به ايران  مى

 شوند. مى

بى اعتنايى به پادرميانى كشورهاى اروپايى و نيز كشورهاى  -22

شود كه آنها بطور قطع جانب ايران را رها كنند و  غير متعهد، سبب مى

 يكا را بگيرند.بسيارى جانب امر

 برند. شاه را از امريكا به پانام مى -23

رفتار ايران نه تنها براى دولتها، بلكه براى ملتها نيز غير قابل  -24

شود. زير بمباران تبليغاتى، ايران اينك در افكار عمومى جهانى  فهم مى

 گردد. نيز منزوى مى

ايران  گويد كه بنى صدر در مقام رئيس جمهورى پى در پى مى -25

كوشد  كند. بارها مى دهد فايده نمى بگروگان امريكا رفته است. هشدار مى

 ايم. اما بى فايده. به آقاى خمينى حالى كند بازيچه دست امريكا شده

پيشنهادى از جانب مك برايد برنده جايزه صلح نوبل دائر بر  -26

 شود. تشكيل يك دادگاه بين المللى براى محاكمه شاه دريافت مى

زاده مخالف اين پيشنهاد است، شوراى انقالب با  هر چند آقاى قطب 

شود كه با تشكيل اين  كند. اياالت متحده نيز منكر مى آن موافقت مى

 شود. دادگاه موافقت كرده است و بهرحال هرگز تشكيل نمى

آيد.  هياتى از سوى دبيركل سازمان ملل متحد به ايران مى -27

اه در پاناما و تحويل گروگانها از دانشجويان همزمان طرحى براى توقيف ش

تدريجى خواستهاى ايران و آزادى تدريجى گروگانها   به دولت و اجراى

مورد تصويب ما )آقاى خمينى، شوراى انقالب به اتفاق آراء( و رئيس 

گيرد. كار كميسيون سازمان ملل متحد به  جمهورى امريكا قرار مى

ر مدت حدود دو هفته اقامت كميسيون شود. د موازات اين طرح آغاز مى

در تهران، دانشجويان از مالقات اعضاء كميسيون با گروگانها عليرغم 

دهد تنها  كنند. آقاى خمينى نظر مى موافقت شوراى انقالب جلوگيرى مى

در صورتى كه كميسيون گزارش خود را منتشر كند و اين گزارش مورد 

ها مالقات كند. در نتيجه تحويل تواند با گروگان قبول باشد كميسيون مى

شود. هيات  گروگانها به دولت و مالقات اعضا كميسيون با آنها منتفى مى

رود و بار ديگر موج تبليغاتى در جهان بر ضد ايران اوج  دست خالى مى

گيرد. اين بار با توجه به تركيب هيات، مردم كشورهاى اسالمى نيز  مى

 كشند. ل مىكارهاى رژيم ايران را به زير سئوا

روز قبل از سالگرد رفراندم جمهورى اسالمى، شوراى انقالب  -28

گيرد گروگانها به دولت تحويل شوند مشروط بر  به اتفاق آراء تصميم مى

اينكه اياالت متحده در يك بيان رسمى اعالم كند هيچگونه تحريكى بر 

اهد ضد ايران تاتشكيل مجلس و رسيدگى به مساله گروگانها به عمل نخو

آورد. رئيس جمهورى در سخنرانى سالگرد جمهورى اسالمى، اين تصميم 

اى عليرغم رأيشان در شوراى  كند. آقايان بهشتى و خامنه را اعالم مى

ها،  نمايند. به دنبال جوسازى كنند و اين طرح را رد مى انقالب مصاحبه مى

صميم دهد تا ت شود و وى نظر مى مساله مجدد به آقاى خمينى ارجاع مى

مجلس درباره سرنوشت گروگانها، آنها در اختيار دانشجويان باقى بمانند. 

بالفاصله تضييقات اقتصادى عليه ايران و اجازه رسيدگى به دعاوى و 

هاى توقيف شده  ها از محل دارايى حسابها به منظور پرداخت به شاكى

راهى هاى اروپايى نيز هم شود. دولت ايران توسط دولت امريكا اعالم مى

 كنند. خود را در تحريم اقتصادى ايران آغاز مى

رهبران جنبش فلسطين و رهبران احزاب و جمعيتهاى انقالبى  -21

و مترقى، پى در پى نسبت به اثرات زيانبار ادامه گروگانگيرى و انزواى 

 دهند. روزافزون رژيم انقالبى ايران در جهان، هشدار مى

و نظامى بر ضد ايران فراهم  جو براى اجراى طرحهاى اقتصادى -31

گردد. كنگره امريكا، بودجه نظامى را كه پس از جنگ ويتنام تصويب  مى

كند. اختياراتى كه از سيا سلب كرده بود، بيشتر  نكرده بود، تصويب مى

 دهد. كند و به اين سازمان بازپس مى مى

اى كه به  گيرد. محاصره ايران در محاصره اقتصادى قرار مى -31

شود. از جمله نتايج اين محاصره كه جنگ عراق  سنگين تمام مى قيمتى

كند، كاهش توليد نفت ايران و عراق و  بر ضد ايران آنرا تشديد مى

افزايش توليد نفت منطقه آمريكا و نجات اقتصاد امريكا است. در فصل 

 اقتصاد اين امر را شرح خواهم داد.

انها را حل نكند، كارتر در موقعيتى است كه اگر مساله گروگ -32

 دهد. از اينرو:  شانس انتخاب شدن به رياست جمهورى را از دست مى

گذارد. اجراى اين طرح با وجود برجا  را به اجرا مى "طرح طبس" - 

 شود كه: ماندن هليكوپترها و تعدادى كشته، سبب مى

كودتايى در ارتش و بيرون ارتش كشف شود و گروهى  -33

دهد و آنرا  اين امر سوءظن به ارتش را افزايش مى دستگير و اعدام گردند.

 كند. بسيار تضعيف مى

با استعفاى دولت بازرگان دو روز بعد از گروگانگيرى و حوادث  -34
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گردد و دائره آزاديها  تر مى پس از آن، استبداد مالتاريا روزبروز مستحكم

 شود. روزافزون مى "نهادهاى انقالبى"شود و حاكميت  محدودتر مى

با توجه به محاصره اقتصادى و احتمال حمله نظامى، تمامى  -35

طرحها براى تغيير ساختهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى متوقف 

 شود ساختهاى قبلى ترميم بگردند. شوند و به عكس سعى مى مى

در امريكا وضع كارتر با تحول روانشناسى مردم امريكا، خراب  -36

يابد. در همين  است جمهورى افزايش مىشود و شانس ريگان براى ري مى

اوقات وانس وزير خارجه امريكا به علت مخالفت با طرح اقدام نظامى بر 

دهد، اما طرح طبس با آنكه شكست خورد، زمينه  ضد ايران استعفا مى

ساز تقويت بنيه ارتش كالسيك امريكا، گرديد. بخصوص بخشى از 

 ست.دنياى سوم ا "ارتشى كه محل عمل آن، عمدتا

و امروز بنا بر اظهار مشاور كارتر معلوم است كه بلوكه كردن پولهاى 

ايران و نتايج اقتصادى عمومى گروگانگيرى، موجب پرهيز امريكا از 

 بحران اقتصادى شده است.

بعد از حمله نظامى طبس نمايندگان كشورهاى غير متعهد و  -37

جنبشهاى همچنين احزاب و گروههاى مترقى از كشورهاى مختلف و 

كنفرانس بين المللى بررسى "آزاديبخش در اجتماعى تحت عنوان 

آيند. اين كنفرانس شايد  در تهران گرد مى "مداخالت امريكا در ايران

تنها نمايش حمايت افكار عمومى جهانى از انقالب ايران بعد از واقعه 

گروگانگيرى است. اما شركت كنندگان در مالقاتهاى خصوصى خود 

ع و حمايت از انقالب ايران و همچنين انزواى رو بتزايد ايران مشكل دفا

بواسطه ادامه گروگانگيرى را به برگزاركنندگان اين كنفرانس گوشزد 

 نمايند. مى

به دنبال از بين رفتن طرح آخرى حل مساله گروگانگيرى كه  -38

گويد،  شرح كردم، رئيس جمهورى در جلسه شوراى انقالب مى 27در بند 

شكست ما در ماجراى گروگانگيرى هويدا شده است. پيش بينى عالئم 

يابد كه ما ناگزير از امضاى شرايط  من اينست كه كار چنان جريان مى

شويم. درست نيست كه نخستين رئيس جمهورى تاريخ ايران  تسليم مى

كند عقب برود و يك  شرائط ننگين تسليم را امضاء كند. پيشنهاد مى

انتخاب بشود و كارها را اداره كند. باتفاق نسبت نخست وزير موافق طبع 

كنند اما... يك هفته بعد از آن روز آقاى بهشتى در  به او اظهار اعتماد مى

گويد: بايد از گروگانها مثل يك آتو بر ضد  جمعى از خواص خود مى

 صدر استفاده كرد. بنابراين... بنى

به دنبال  سازند. مراحل كودتاى خزنده را همچنان عملى مى -31

جريانهاى طبس و دانشگاه و سنندج، هر آنچه از ارتش مانده است نيز در 

شود. رئيس جمهورى گزارشى  كردستان و جاهاى ديگر گرفتار مى

كند كه قرار است ضد انقالب كه در تركيه و عراق اردوگاه  دريافت مى

نظامى بوجود آورده است، به كمك ارتش عراق، نميه غربى كشور را از 

ذربايجان تا خوزستان تصرف كند و رژيم جمهورى را براندازد. مطابق آ

اين گزارش، قسمتهاى ديگر طرح كه بايد قبل و همزمان با حمله نظامى 

صورت گيرد ايجاد آشوب و بلوا توسط ضد انقالب در تهران و شهرهاى 

 گردند. ها همآهنگ مى بزرگ ديگرند. همه اين اقدامات توسط امريكايى

و پس از حمله عراق، كارتر در تنگناى انتخاباتى است و  پيش -41

دهد. محتواى اين  دو پيشنهاد جديد از طريق آلمان و سوئيس به مى

 پيشنهادها اينها هستند:

 امريكا آماده است قطعات يدكى سالح را به ايران بدهد. -

 وسايل استرداد اموال شاه و سران رژيم سابق را فراهم آورد. -

گذشته سياست امريكا در ايران، اظهار تأسف كند و نسبت به  -

رسيدگى به اعمال و سياستهاى امريكا در زمان شاه را بپذيرد وبا چنين 

 تحقيقى همكارى كند.

هاى ما را آزاد كند و به محاصره اقتصادى  بدون قيد و شرط پول -

 نيز پايان دهد.

ى، عالقه به شوند. در آقاى خمين اما اين پيشنهادهاپذيرفته نمى -41

انتخاب نشدن كارتر قوى است. سه مخالف او بايد از بين بروند: شاه رفته 

 است. كارتر و صدام نيز بايد بروند. قيمت هر چه باشد مهم نيست.

شود،  شود و وقتى هم آماده مى اما مجلس دير آماده فعاليت مى -42

ا به اجرا دهد. آنها كه طرح گروگانگيرى ر شتابى به حل مساله نشان نمى

دهند: روشنفكرتاريا  گيرى، با يكديگر مسابقه مى در سخت بودند، درآورده

 زند. از ضرورت محاكمه و محكوم كردن جاسوسان به اعدام دم مى

تن از  3111رسد دائر بر اينكه  در اين وقت به ما خبرى مى -43

يه ها، از سيا و... تصف كسانى كه بعد از ماجراى واترگيت و ديگر افتضاح

اى براى  كنند و آنها تحريكات حساب شده شوند، براى ريگان كار مى مى

آورند. از درستى اين  هاى مورد نظر به عمل مى برانگيختن عكس العمل

خبر مطلع نيستيم، اما اين خبر خود نشانه پيدا شدن اين فكر است كه 

نكند گروگانگيرى يا طرحى بوده است ساخته و پرداخته كه با مهارت 

ام به اجرا درآمده است و يا دست كم بعد از حمله به سفارت، با مطالعه تم

همه جانبه صفات آقاى خمينى و روابط رهبران انقالب با يكديگر و اطالع 

از قصد آقاى خمينى به استفاده از مساله گروگانگيرى در حل مشكالت 

داخلى، به صورت يك طرح براى رسيدن به هدفهايى كه شرح كردم، 

 زى و به اجرا درآمده است.بازسا

كند. ترس از  دولت عراق حمله نظامى را به ايران آغاز مى -44

سقوط فورى خوزستان و اجراى طرح تصرف نيمه غربى ايران از سوى 

كند. همه  عراق و ضد انقالب، خواب آقاى خمينى و مالتاريا را آشفته مى

 برند. د مىدر انتظار سقوط سريع خوزستان، شعارهاى سابق را از يا

شرط راكه  4آقاى خمينى از رأى پيشين خود بازمى گردد و  -45

دهند، به عنوان شرائط  امريكاييها خود تنظيم و از طريق آلمان به او مى

 كند: ايران اظهار مى

اظهار  -نخواستن غرامت بابت گروگانها  -آزاد كردن پولهاى ما  -

 پس دادن اموال شاه. -تاسف نسبت به گذشته سياست آمريكا در ايران 

اين پيشنهادها، در مقايسه با پيشنهادهاى سابق دولت امريكا، قانع 

كه آقاى خمينى بعد از  رود. خصوصاً شدن به كمتر از حداقل به شمار مى

دريافت پشنهاد مورد نظر ما كه با توجه به مواردى كه امريكا تا آن زمان 

تيم تدوين كرده و در دانس پذيرفته بود و آنچه حقوق مشروع خود مى

كند پيشنهاد را به مجلس  ايم اين پيشنهاد را اظهار مى اختيار او گذاشته

كند.  شرط را تصويب مى 4فرستيم. اما بى فايده است مجلس همان  مى

 برند. همه، سخنان داغ روزهاى اول شروع بكار مجلس را از ياد مى

د. كن شود. نيمه غربى خرمشهر سقوط مى جنگ سخت مى -46

اى موافق نوشته كتبى كه از او در دست است، از حفظ اهواز  آقاى خامنه

شود و ضرورت حل  كند. شوراى دفاع تشكيل مى نيز اظهار نااميدى مى

مساله گروگانها و دريافت قطعات يدكى و امكان خريد اسلحه از سوى ما 

 شود. طرح مى

شدن شود كه به انتخاب  اما موضوع گروگانها وقتى حل مى -47

تر  كند و موقعيت كارتر را از آنهم كه بود، ضعيف ريگان كمك قطعى مى

 گرداند. مى

آقاى بهزاد نبوى وزير مشاور، بابت اموال شاه و پولهاى ما در  -

 كند. ميليارد دالر سپرده به عنوان تضمين مى 24امريكا، تقاضاى 

بر  پس از آنكه از نو موج تبليغات در جهان بر ضد رهبرى انقالب -

خواهند و به دنبال اولتيماتوم ريگان، ناگهان  خيزد كه اينبار باج مى مى
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شود كه مبلغى از پولهاى  كند و راضى مى صدوهشتاد درجه عقب گرد مى

 ما به عنوان وثيقه پرداخت مطالبات در بانك انگليس سپرده گردد.

آقاى بهزاد نبوى بر خالف قانون اساسى، قرارداد الجزاير را  -48

كند. آنقدر با دست و دل بازى پولهاى ملت فقير را به امريكا  ضاء مىام

گويد، گاه از اينهمه ضرر  كند كه آقاى كارتر بعدها مى بذل و بخشش مى

سوخت! اما آقايان رجايى  شد، دلم به حال ايرانيان مى كه به ايران وارد مى

 گويند چرتكه نياندازيد! و نبوى به مردم مى

ما   بخشش و اينطور حل كردن مساله اين بود كهتوجيه اين بذل و 

اى در باره  به سالح و قطعات يدكى دست پيدا كنيم، اما در قرار داد كلمه

دانى يك قطعه هم  قطعات يديك و سالح نيم آيد و همانطور كه مى

 دهند. نمى

 "حل مساله گروگانگيرى"ساعت پيش از  24رئيس جمهورى،  -41

اى به آقاى خمينى  شود و با ارسال نامه مطلع مىاز تسليم خفت بار ايران 

 كوشد مانع از اين تسليم بگردد. اما... مى

اما مقرر است كه گروگانها درست بهنگام انجام مراسم سوگند  -51

اى به او و به نشانى درستى انتخاب او، تحويل  آقاى ريگان به عنوان هديه

طلبى  ز ناداين و تسليمشويم كه الجزاير نيز ا داده شوند. بعد آگاه مى

امضاء كنندگان ايرانى قرارداد، بى بهره مانده است. اين دولت نيز بابت 

كند، استفاده هايى در حل مشكالت خود با  كه ايفا مى "نقش مثبتى"

 برد. دولت امريكا مى

 1111گويد قرارداد  بهنگام امضاى قرارداد، آقاى بهزاد نبوى مى -51

كند.  را بهزاد نبوى امضاء مى 1351د و قرارداد را وثوق الدوله امضاء كر

كند. رئيس جمهورى به آقاى رجايى  كند و مى داند كه خيانت مى مى

دانسته  دهد نمى گويد وزير مشاور شما اينطور گفته است. جواب مى مى

 كه مخاطبش نامحرم است!!

شوند.  كند. افشاگريها شروع مى رئيس جمهورى اعالم جرم مى -52

رساند كه جرم مسلم است و آقايان  اطالع رئيس جمهورى مى قاضى به

 رجايى و بهزاد نبوى را توقيف خواهد كرد اما...

يابند، در  ها كه وضع را مأيوس كننده مى مالتاريا و مكتبى -53

اجراى مرحله تعيين كننده كودتاى خزنده، يعنى حذف رئيس جمهورى 

 كنند. شتاب مى

ساعت صحبت  4سرى مجلس  آقاى بهزاد نبوى در جلسه - 

خواستند  گويد گروگانها بونجل بودند و امريكاييها آنها را نمى كند. مى مى

كند كه كار  و ناچار بوديم آنها را از سرباز كنيم. براى نمايندگان روشن مى

را باهم كرديم و از امام گرفته تا دولت و مجلس همه مجرمند و اين اعالم 

ت. بنابراين بايد بهر ترتيب جلو اينكار را جرم در نهايت برضد امام اس

گرفت. رئيس مجلس بر خالف قانون اساسى نوار اين سخنرانى را در 

 گذارد. اختيار رئيس جمهورى نمى

نويسد كه جلو  نامه ديگرى به هيات سه نفرى كذايى مى -

كند.  افشاگريها را درباره گروگانگيرى بگيرند وگرنه دولت سقوط مى

شوند و او صحبت كردن از گروگانها را  قاى منتظرى مىدست به دامن آ

نويسد:  شمارد و رئيس جمهورى در كارنامه خطاب به او مى خيانت مى

 اند و نه صحبت كردن از آن. خيانت، كارى است كه انجام داده

شود. رئيس  شبى در شوراى دفاع صحبت از ادامه جنگ مى -54

له نشود و سه ماه به ما مهلت گويد اگر از پشت سر به ما حم جمهورى مى

ام استعفا  دهد من آماده شويم. آقاى رجايى پاسخ مى بدهند، ما پيروز مى

گويد من و شما هركدام يك  كنم. اما كمى بعد به رئيس جمهورى مى

روم تا شما. پس از اين سخن تحقيق  محاكمه داريم، باالخره يا من مى

قاى بهشتى مشغول پرونده گردد تحت نظر مستقيم آ شود و معلوم مى مى

شود كه از اين پرونده سازى در  سازى هستند. بعدها معلوم مى

 شود. بايد از دادگاه انقالب استفاده كنند. دادگسترى كارى ساخته نمى

كند و ميان  ها را توقيف مى دادستان انقالب تهران، روزنامه -55

ئيس عزل ر"شود.... با  رئيس جمهورى و آقاى خمينى برخورد مى

پردازد. تا امروز يعنى تا هفتم مهر  استبداد به خونريزى مى "جمهورى

 كنند. در نيتجه: تن را اعدام مى 2111نزديك به 

شود و  رهبرى انقالب در داخل و خارج كشور بكلى بى اعتبار مى -

 رژيم آقاى خمينى دوام بياورد.  كند كه ديگر هيچكس باور نمى

كند تا از نو با  است. زمينه سازى مىامريكا در جستجوى ناپلئون  -

 استقرار رژيمى تحت سلطه خود، ايران را در دست بگيرد.

ها كه  جنگ ادامه دارد. با بى اعتبار شدن رهبرى انقالب، موج -

هاى  كنند. رژيم برخاسته بودند در همه كشورهاى اسالمى فروكش مى

 گيرد.  تمام مىشوند. محور جانبدار امريكا قوت  ايران و عراق ضعيف مى

شود، اما از لحاظ امريكا،  در ايران مقاومت هر زمان بيشتر مى -

تواند و بايد با كشتار بى رحمانه جاده را  مالتاريا بهتر از هر گروه ديگر مى

 براى رژيم دلخواه امريكا هموار گرداند:

 يابد. امريكا به همه هدفهاى خويش دست مى

است كه بگوييد، اين مساله به  اينك بر تو و خوانندگان اين كتاب

سود چه كسى تمام شده است؟ و چه دستگاهى آنرا طرح و به اجرا 

كوشم شرح كنم گروگانگيرى در ايران چه اثراتى بجا  گذاشته است؟ مى

گذاشته است، اما گذرا بگويم كه بر زندگانى مردم امريكا و مردم جهان 

اند. و به دستگاه  ردهنيز اثر گذاشته است. مردم امريكا نيز فريب خو

اند، انقالب و زندگانى ملتى را ويران سازد. اما بايد  حاكمه خود اجاده داده

بدانند خود نيز بهاى سنگين اين ويران سازيها را خواهند پرداخت. آيا 

كسانى پيدا خواهند شد و در صدد تحقيق درباره اين مساله برخواهند 

مه ويرانى به دنبال آورده است را آمد و مسئوالن اين فاجعه بزرگ كه اينه

تعيين و به افكار عمومى امريكا معرفى خواهند كرد؟ آيا اين تحقيق در 

صورت انجام، وجدان ملت امريكا را نسبت به دستگاه حاكمه امريكا، آگاه 

 خواهد ساخت؟

به بسط اثرات گروگانگيرى بر بازسازى استبداد در  "بهررو فعال

 ايران بسنده كنم:
  

 

 استبداد بازسازى بر گروگانگيرى اثرات ـ ب
  

تصرف سفارت، از يك زمينه در افكار عمومى، از يك انتظار در مردم 

داد: براى رهايى از وابستگى، براى  گرفت. به يك سئوال پاسخ مى مايه مى

اى و از چه زمان به اجرا گذاشته  پايان دادن به سيادت امريكا، چه برنامه

ست دولت موقت و شوراى انقالب تا آن زمان شود؟ در حقيقت سيا مى

سياست مماشات با امريكا بود و هيچ برنامه مشخصى براى كاستن از 

شد. از  هاى گوناگون نه وجود داشت و نه بطريق اولى اجرا مى وابستگى

بسيارى مسائل كه از روزهاى اول انقالب طرح كردم، يكى اين بود كه 

كايى خارج كنيد. وقتى وزير خارجه هاى كشور را از بانكهاى امري پول

شدم دو گزارش براى وزير خارجه قبلى آمده بود )از سفارت ما در امريكا( 

كه دولت امريكا بزودى پولهاى ما را بلوكه خواهد كرد. يك روز پيش از 

داد كه فرداى آن روز پولها  بلوكه شدن پولها، پيامى تلگرافى اطالع مى

در شوراى انقالب طرح كردم. ما فقط وقت بلوكه خواهند شد. موضوع را 

داشتيم كه در اعالن تصميم به خارج كردن ارزهايمان پيشى بگيريم. 

همين و بس. كسانى كه سياستشان بالهاى بسيار بر سر كشور ما آورده 

است، همين اعالن را بهانه قرار دادند و گفتند به اين علت امريكا 
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ام  ت! و امروز كه به اروپا آمدهحسابهاى پولهاى ما را مسدود كرده اس

اند كه  هموطنانم گزارش رسمى تحقيقات كنگره امريكا را برايم فرستاده

بنا بر آن هم از روز اول پيروزى انقالب، دولت امريكا تدابير الزم را براى 

  1.مسدود كردن حسابهاى ما اتخاذ كرده بوده است

، گروگانگيرى سازد اينطور كه دستيار آقاى جيمى كارتر فاش مى

بهانه مسدود كردن حسابها بوده است تا از يك بحران بزرگ مالى امريكا 

گويد آنقدر ايران ضرر كرد كه گاه  جلوگيرى گردد. و آقاى جيمى كارتر مى

سوخت... هر روز كه بگذرد گوشه ديگرى از حقيقت  دلم براى اين ملت مى

آورد كه ايران  اهم مىگردد و چه رسوايى بزرگى براى آنهايى فر نمايان مى

 را بر سر اين قضيه بباد دادند.

بارى قرار بود در جمهورى اسالمى، سياست از اخالق اسالمى پيروى 

 چرخد. كند، ولى در بر روى همان پاشنه مى

                                                           

 ماه قبل از گروگانگيرى، در مدتى كه شرايط اقتصادى در ايران بالنسبه آرام 1ـ 1
بودند و در زمانى كه هيچ دليلى وجود نداشت كه ايران پولهاى خود را احتماالً 

خزانه دارى آمريكا به اين نتيجه رسيدند خارج كند، كارشناسان حقوقى در وزارت 
 كه شرايط براى استفاده از قانون بين المللى اضطرارى اقتصادى وجود دارد. 

 پولها كردن مسدود شدند، گرفته گروگان به امريكائى افراد كه وقتى 71 نوامبر در
هاى سياسى و اقتصادى براى توجيه  يكبار ديگر موضوع بررسى واقع شد. زمينه

  Powers Act International Economics Emergency اده ازاستف
(IEEPA)  خارج براى صدر، بنى خارجه، وزير تهديد. شدند ارزيابى ديگر يكبار 

و متحدين  دوستان حساسيت بخاطر مهم بسيار توجيهى ايران هاى سپرده كردن
آمريكا، خصوصاً عربستان سعودى و كويت شد. بهر حال بر اساس موضع 

، تهديد بنى 71اخت وزارت خزانه دارى بر پايه همان داليل موجود در فوريه يكنو
 آمد.  صدر هيچ خطر اقتصادى قابل لمسى براى آمريكا به حساب نمى

سى بود و آنهم نياز دولت سيا توجيهى دارائيها، انسداد عمل اصلى توجيه آشكارا
از اين مسئله كرد را آمريكا بود به اينكه جواب گروگانگيرى و حمايتى كه خمينى 

 با قدرت بدهد. 
 زود صبح توصيه و صدر بنى تهديد از زودتر بسيار كه دارد وجود عالئمى واقع در

توافق كلى براى  دارائيها، انسداد به اقدام به دائر كارتر به آمريكا دارى خزانه وزير
 مسدود كردن دارائيها حاصل شده بود. 

 تعطيالت در رزرو فدرال و دارى خزانه زارتو مقامات بين تلفنى متعدد تماسهاى
 اين بانكى، تجربه با مقامات براى انسداد تصميم رسمى اعالم از قبل هفته آخر

يهاى ايران در فاصله دارائ انسداد كه نمايند استنتاج تا بود آورده فراهم را فرصت
 نه چندان دور صورت خواهد گرفت. 

 شد، مى عملى ايران توسط بانكها از ئيهادارا كردن خارج و ديون پرداخت عدم اگر
 شد مى روبرو جدى مشكل با پولى امكانات و آمد در لحاظ از مانهاتان چيس بانك

 . شد نمى تهديد موجوديتش اما
ن روحانى ايران و نه تصميم بنى صدر و ديگر رهبران غير رهبرا تصميم اين نهايتاً

 روحانى بود كه به بحران گروگانها خاتمه داد. 
 بحران، حل به مربوط خاص موارد ديگر همه و نامه موافقت شامل تصميم، زمان

 . بود روحانى گروههاى تصميم نتيجه
ان به خوبى پيش نويسى كه اير براى كردند موافقت طرفين آن با كه دادنهايى قرار

توسط رهبران غير روحانى چون بنى صدر و نوبرى تهيه شده بود، نبود. 
اى غير روحانى هرگز قبول نشدند. اين گروه روحانى بود كه ه هاى گروه توصيه

نسبت به زمان و مفاد قرار داد حل و فصل مسئله گروگانها تصميم گرفت و نه 
مذاكره كنندگان دولت آمريكا يا مذاكره كنندگان بانكهاى آمريكائى و يا هيچ 

 فردى ديگر. 
 در ما سفارتخانه و كنند مى مسدود را ما حسابهاى كه بود معلوم پيش از قرار بدين

 چند هر بود، نگرفته قرار توجه مورد كه بود فرستاده باره اين در گزارش دو آمريكا
واستند به آنها توجه كنند، قادر به خ مى هم اگر آيد، مى بر گزارش اين از كه اينطور

شدند. كار خارج كردن پولها بايد حتماً پيش از حمله به  خارج كردن پولها نمى
گرفت. حاال از پديد آورندگان  ارت و بگروگان گرفتن آمريكائيان انجام مىسف

مسئله گروگانگيرى بايد پرسيد چرا اول بدنبال بيرون بردن پولها از بانكهاى 
 آمريكائى و گرفتن قطعات يدكى و... نرفتند و بسيارى سئوالهاى ديگر.

بهررو، حمله به سفارت امريكا، يك بيم و يك اميد پديد آورد: بيم از 

ها،  اهى و عقده گشايىهاى شف اينكه شكل جاى محتوى را بگيرد و حمله

هاى واقعى از نظر مردم گردد. و  خود پوششى براى مخفى كردن وابستگى

اميد به اينكه در پرتو حمله به سفارت مساله واقعى يعنى سلطه امريكا بر 

چهار وجه واقعيت اجتماعى كشور: وجه سياسى، وجه اقتصادى، وجه 

اند( و وجه فرهنگى،  كه بر اثر وابستگى بوجود آمده  اجتماعى )قشرهايى

مساله روز گردد و تمامى كارمايه ملت ما براى گسستن زنجيرها بكار 

افتد، براى آنكه از آن بيم مصون گرديم و اين اميد را بارور كنيم، هر 

ها، با استفاده از  اى وابستگى توانستم كردم. با پاره تالشى كه مى

بيم بر اميد چيره شد درگير شدم، اما  -مسئوليت خود در وزارت دارايى 

هاى بزرگ گشت كه اثراتش بروزگاران خواهد  و گروگانگيرى عامل ويرانى

 ماند.

بدينسان حمله به سفارت امريكا و گروگانگيرى، ايران انقالبى را در 

برابر ديد جهانيان قرار داد. از وراى اين امر واقع بود كه جهان در انقالب 

ه مردم دنيا، چهره انقالب ما را تماشا نگريست. در اين آئينه بود ك ما مى

كردند. سرنوشت انقالب ما در جهان و در كشور به ارزيابى جهانيان از  مى

كرد، گذشته از اين امر بزرگ،  چهره انقالب اسالمى ما بستگى پيدا مى

اى قرار  ايران و امريكا نيز بر اساس گروگانگيرى در رابطه تازه

هاى بجا مانده از رژيم پيشين، امريكا  تگىگرفتند.اينك عالوه بر وابس مى

توانست سياسيت فعالى در تحوالت سياسى داخلى  از طريق گروگانها مى

 كشور و در برخورد مردم جهان با انقالب ما، داشته باشد.

هاى سياسى و اقتصادى و  يافت همه اسلحه امريكا انيك فرصت مى

غرب به دست آورده فرهنگى و عوامل اجتماعى را كه از سلطه ديرپاى 

بود، بر ضد انقالب ما بكار اندازد و بكار انداخت. همه كاركرد و بيشتر از 

همه از بيماريهاى كيش شخصيت در ايجاد عكس العملهايى كه دلخواه او 

 و بسود سياست و هدفهاى او در داخل و خارج امريكا بود، سود برد.

هد. در سطح در حقيقت، موفق شد ما را در انزواى كامل قرار د

ها، بخصوص  كرد، اما در سطح ملت ها نفس گروگانگيرى كفايت مى دولت

هاى  كرد. عكس العمل مردم محروم جهان، تبليغات امريكا كفايت نمى

كرد. در حقيقت، هر  رهبرى انقالب بود كه نقش تعيين كننده را بازى مى

شناسد.  ، مىكند انقالب را از روشهاى و ارزشهايى كه پيروى و يا ايجاد مى

ام اما از بخت بد، امريكاييها  در اين باره بيش از حد، هشدار داده

شناختند و از آنها به كمال، استفاده  هاى آقاى خمينى را مى ضعف

دانستند كه بلحاظ آنكه بهترين سياست را تنظيم رفتار بر  كردند. مى مى

داند، كافى است موضعى را اتخاد كنند و  اساس عمل دشمن مى

برگزاريها و وسايل تبليغاتى كه در اختيار دارند بقدر كافى درباره آن خ

اتخاذ  "قاطعيت"موضع حرف بزنند، تا آقاى خمينى، ضد آن موضوع را با 

گذاشت از  آورى كه اين اعتقاد به عيب زدايى از رهبرى نمى كند. بياد مى

ام و اين ضعف او بسود خود استفاده كنم. اما قدرت امريكا استفاده تم

برد و همه مردم بدانند كه بابت   كمالى از اين ضعف آقاى خمينى

اند، از  بيماريهاى كيش شخصيت نزد رهبرى چه بهاى سنگينى را پرداخته

دهند، سر  طلبد و اجازه نمى اين پس براى خود نقش بزرگترى را مى

 هاى يك نفر وابسته گردد. نوشت آنها به عكس العمل

ه از كشورهاى ملسلمان و غير مسلمان اما زير بارى اوائل اطالعاتى ك

كردند كه تصرف سفارت  رسيدند، حكايت از آن مى سلطه جهان، مى

امريكا، اعتبار انقالب ما را افزون كرده است و به حيثيت و اعتبار امريكا 

اى كارى زده است. اما چگونگى جريان امر و  به عنوان ابرقدرت، ضربه

ها اعتبار ما را بكلى از بين برد، نه تنها ما و انگيز آن، نه ت سرنوشت غم

انقالب مارا نزد دولتها و ملتها به انزوا كشاند، طوريكه در تمامى مدت و 
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حتى پس از تجاوز آشكار عراق به ايران، صدايى به اعتراض از هيچ كجا 

برنخاست، بلكه به اعتبار انقالب ما در داخل كشور و نزد مردم خودمان 

ناپذير وارد كرد. كمى بعد به اين سخن آقاى بهزاد  جبراناى  نيز صدمه

نبوى كه گفته بود، اعالم جرم من براى به محاكمه كشاندن امام و خط 

گردم. اما حقيقتى در حرف او هست و آن اينكه به  امامى هاست باز مى

دنبال مردم جهان، مردم ايران، رهبرى را دست كم به عنوان ناتوان و 

 اند. كننده با سرنوشت كشور محكوم كردهناآگاه و بازى 

ها نشان دادند. ياسر  نخستين عالئم نگرانى و ناراحتى را فلسطينى

گفت انقالبى به آن  آميز و به نظر من صادقانه، مى عرفات با لحنى الحاح

دهيد! گروگانگيرى و ادامه آن، اعتبارى  بزرگى را چرا مفت از دست مى

رسد. گفت  ن آن بعد از كشور شما به ما مىگذارد و زيا براى انقالب نمى

پنداريد مردم كشورهاى زير سلطه از اينكار به هيجان  بيهوده مى

هاى اول كار را نيز در نظرها بى اعتبار  اند، ادامه گروگانگيرى توجيه آمده

ساخته است. غول امريكا را بى جهت بيدار نكنيد، ديوانه نكنيد و بجان 

هاى رهايى بخش نيز بتدريج در  رهبران نهضت خودتان و ما نياندازيد.

 نمودند. كردند و اين ترديد خود را اظهار نمى درستى كار ما ترديد مى

شدند و با آقاى خمينى  همه اين نظرها در شوراى انقالب مطرح مى

هاى براستى انقالبى اتخاذ  شدند، گاه تصميم در ميان گذاشته مى

ادند كه بجاى سرگرمى با گروگانگيرى د شدند كه اميد مرده را جان مى مى

رويم. اما آقاى خمينى همچنان  ، ما براه مبارزه واقعى با سلطه امريكا مى

ماند و تصميم او به پيروى از دانشجويان خط امام و  عكس العمل باعث مى

شد. بسيار اتفاق  بر اساس مخالفت ظاهرى با مواضع امريكا اتخاذ مى

كرد و بعد تحت تاثير اين دو عامل تصميم  مى افتاد با تصميمى موافقت مى

تر آن  داشت كه پايين داد. البته يك انگيزه مهم نيز مى خويش را تغيير مى

 دهم. را توضيح مى

هاى مناسب به  بهررو، امريكا موفق شد با برانگيختن عكس العمل

 3اش در ايران  هدفهاى خويش در اران برسد. موافق اظهارات وزير خارجه

 كرد: ا تعقيب مىهدف ر

 اقتصاد كشور را دچار آشفتگى فزونترى بگرداند. -1

 مانع از ثبات سياسى بگردد. -2

 ايران را از راه درگيريهاى مرزى و داخلى ضعيف بگرداند. -3

تواند بامالحظه  اند، هر ايرانى مى شده  ها، واقع اينك كه واقع شدنى

ايران رسيده است يا وضع كشورش ببيند آيا امريكا به اين هدفها در 

 خير؟

در حقيقت معنى رسيدن به اين سه هدف جز اين نبود كه ايران 

هاى خود با براى شروع و پيش بردن برنامه استقالل از دست بدهد  فرصت

هاى ضد امركاييى، خود عامل  و با دلخوش كردن به لفاظى و اجراى نمايش

پوشيده نيست  بازسازى استبداد و سلطه خارجى بشود و امروز بر كسى

كه ايران بعد از گروگانگيرى و حوادثى كه به دنبال آورد، بيش از پيش 

ضعيف شد، بيش از گذشته وابسته شد، چيزى به دست نياورد و بازسازى 

سالها  -از دست داده است تازه بر فرض استقرار يك رژيم باثبات   آنچه

 خواهد. وقت مى

ى اعتبارتر شد، بدينسان كه اما انقالب ايران از راه گروگانگيرى، ب

ايران انقالبى در جريان انقالب بر ضد رژيم شاه معرف اصول و ارزشهايى 

خواست، سياست خارجى جديد را به جهان ارائه  بود و با گروگانگيرى مى

كند. اگر هم در ذهن رهبرى چنين قصدى نبود كه نبود، مردم دنيا چاره 

را كه بايد عمل سياسى نداشتند جز اينكه اينطور تصور كنند، چ

گروگانگيرى و درگير شدن با ابرقدرت امريكا را در ذهن خود توجيه 

ها، خارجيان اينطور  هاى آقاى خمينى و خط امامى كردند. از گفته مى

كردند كه انقالب ايران، حقوق بين المللى را كه اقويا براى  برداشت مى

بر آنست كه بهاى اند، قبول ندارند و  حفظ منافع خود بوجود آورده

ايستادگى در برابر امريكا را هرچه هست بپردازد. سياست ايران اين است 

شود، اين طرف مقابل  اى منحرف نمى كند و از آن ذره كه هدف را معين مى

است كه بايد خود را با دلخواه رهبر ايران منطبق سازد. وارد درستى و 

ياست خارجى چنين نادرستى اين نظر و اينكه آيا آقاى خمينى از س

خواهم اين معنى را توضيح بدهم كه  شوم، مى برداشتى داشت يا خير نمى

آقاى خمينى پس از آنكه همه بالها بر سر كشور آمد، با تسليم به امريكا 

آنهم در آغاز زمامدارى ريگان، در نظر مردم دنيا بصورت ضعف بزرگى 

 بوجود آمده بود، جلوه گر شده و همه آن ذهنيتى كه درباره سياست باال

 باد هوا شد.

اما ارزشهاى انقالب و اصولى كه در پاريس از سوى آقاى خمينى 

 گرفتند: تبليغ شده بودند، اينك در بوته آزمايش قرار مى

ارزش انسان در اسالم و منزلت انسان و اينكه مبارزه با رژيم شاه  -

حقيرشدگان براى برگرداندن منزلت انسان بدوست، انقالب ما، انقالب ت

خواهند شخصيت و منزلت خويش را از نو به دست  است. مردمى كه مى

ديدند كه به نام مبارزه با امريكا، نه با سياست سلطه  آورند. اينك مى

ها محترم است  جويانه امريكا كه با آنچه نزد مردم آمريكا و همه ملت

)پرچم آتش زدن و...(رفتارى سخت تحقيرآميز و غير قابل توجيه 

شود. رفتار با گروگانها هيچ باتصورى كه بيانات آقاى خمينى درباره  مى

ديدند كه بجاى  داد سازگار نيست. مى ارزش انسان در اسالم بدست مى

سياست امريكا، افراد امريكايى مورد رفتار تحقيرآميز و غير انسانى قرار 

ر چنين گيرند. در اين باره نيز چند هشدار دادم و اثرات سخت زيان با مى

مبارزه انقالبى با سلطه امريكا را در افكار عمومى جهان شرح كردم. دو 

سه بار نيز از سوى شوراى انقالب اعضاى اين شوراى براى بازرسى رفتار 

با گروگانها رفتند، اما تغيير اساسى در رفتار داده نشد. چگونه ممكن بود 

كز كشور ما در پناه آمريكايى را كه در مر 53مردم دنيا به گروگان گرفتن 

قانون ما قرار داشتند و بدرفتارى با آنها را عملى قهرمانى تلقى كنند؟... 

كرد كه اينطور رفتار با صفت اسالمى جمهورى  آقاى خمينى قبول مى

 "آورد، ظاهرا داد اما اقدام جدى به عمل نمى سازگار نيست، پيغام هم مى

بخاطر هدفهايى كه در  "اطنابراى نرنجاندن دانشجويان پيرو خط امام و ب

 كرد. سياست داخلى تعقيب مى

ديدند كه بند شدن  اما مردم كشورهاى زير سلطه، در عمل مى -

دست دولت ايران در قضيه گروگانگيرى نه تنها سبب شده است كه 

كشور ما نتواند هيچ سياست جدى و فعال در صحنه سياست جهانى 

طقه و همسايگى خويش حمايت ها حتى در من پيش ببرد و از اين نهضت

كنم كسى ترديد  شود. گمان نمى كند، بلكه موجب تضعيف آنها نيز مى

كند كه مردم دنيا، تمايل سياست خارجى امريكا را به تهاجم، احساس 

اند و حرف آقاى ياسرعرفات، ساخته ذهن شخص او نبوده است.  نكرده

ديدند كه  ردند و مىك هاى آفريقايى و اروپايى و همه جا، حس مى انقالبى

گفتند و تغييرى در رفتار ما  شود و به ما مى سياست امريكا تهاجمى مى

افتادند. الزم نيست به  شدند و بعد به شك مى ديدند و ابتدا گيج مى نمى

ها بپردازيم، ببينيم آمريكا بعد از  اظهار نظرها تكيه كنيم، به واقعيت

تر؟ خود آنها در يك  قوى تر شده است يا گروگانگيرى در منطقه ضعيف

اند. سياست  تحليل وضع را به روشنى براى خودشان و ما روشن ساخته

 هاى بزرگى دست يافته است: آمريكا به موفقيت

در افغانستان و پاكستان، سياست امريكا، سياست غالب است. ما  - 

هيچ كمك جدى به انقالب افغانستان نكرديم. بنابراين در صحنه دو 

ها مستقيم و غير مستقيم از جانب امريكا و يا  اندند و كمكابرقدرت م
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آيند. در نتيجه غلط كارى ما، خط  كشورهاى دوست آن دولت به عمل مى

استقالل در انقالب اين كشور ضعيف شد. امواج حركتهاى انقالبى در 

 ساير نقاط منطقه فرو نشستند.

 ش درآمد.رژيم صدام حسين با سرعت تمام با امريكا از در ساز - 

آميز  موقعيت رژيمهاى خليج فارس همراه اتخاذ سياست مخالفت - 

در قبال انقالب ايران بسيار تقويت شد. آنها كه از صدور انقالب ايران به 

ترسيدند، حاال ديگر ضد انقالب به ايران صادر  كشورهاى خود مى

 كنند!! مى

يت موقعيت كشورهاى عربى موافق سياست امريكا به غايت تقو -

شد. روسيه و دستيارش در ايران يعنى حزب توده، شايد در ابتدا گمان 

كردند و گروگانگيرى موجب تضعيف جدى سياست امريكا در ايران و  مى

شود. يكبار ديگر فريب خوردند و امور بزيانشان گشت. مگر  افغانستان مى

ح اينكه بگوييم آنها در هر حال ايران وابسته را بر ايران مستقل ترجي

 دهند. مى

و در اين امر ترديد نيست كه موقعيت اسراييل به زيان خلق  -

 فلسطين و خود ما تقويت شد.

ها، موهوم نيستند و مردم جهان آنها را در زندگانى  اين واقعيت

 كنند. روزمره خويش لمس مى

ها يكى اينست كه آقاى خمينى كه  نتيجه لمس كردن اين واقعيت

نيا بود، امروز در خارج از كشور منفورترين هاى محبوب د يكى از چهره

ها است و چه بزرگ است اين درد كه انقالب ما نيز بى اعتبار شده  چهره

 است.

ها و  و در خارج ايران، از ايران هيچ خبرى جز توسعه آشوب -

يافت، قلم در  وخامت بار شدن وضعيت سياسى و اقتصادى و... نشر نمى

اى فروگذار  ز هيچ عمل بى اعتبار كنندهكف دشمن بود، اما مالتاريا ا

هاى  ها و فرار مغزها، و نمايندگان وزارتخانه كرد. بستن دانشگاه نمى

گذاشتند تا كاال بيابند و بخرند،  بازرگانى و خارجه كه كشورها را زير پا مى

ها بر ناتوانى اداره كنندگان جديد كشور بودند. در واقع هر  رساترين تبليغ

كند و  كند و از اينجا و آنجاى جهان جذب مى ها را آزاد مىانقالبى، مغز

آميز، مشخصه سالهاى اول يك انقالب است و  ابداع و ابتكارهاى معجزه

ديدند كه از رهگذر رابطه با امريكا، برخوردهاى  اينك مردم دنيا مى

اند كه زمينه هرگونه ابداع و ابتكار و نوآورى را  داخلى آنقدر توسعه يافته

داد با پيروزى  اند و رهبرى انقالب كه در پاريس وعده مى يان بردهاز م

اند، جلب خواهد كرد و  انقالب، مغزها و استعدادهايى كه در جهان پراكنده

اينك  1به آنها ميدان عمل خواهد داد كه كشور خود را بازسازى كنند

چنان عرصه را برآنها تنگ كرده است كه گروه گروه كشور را ترك 

ديدند نه تنها از ابداع و تغييرات انقالبى در ايران  د. مردم دنيا مىكنن مى

 كند. ها مى همه چيز حكايت از فرورفتن در تاريكى  خبرى نيست، بلكه

ديدند و در اصالت يكى انقالب  همه اينها را از وراى گروگانگيرى مى

كردند. بازتاب اين شك در بى عالقه شدن نسبت به  و رهبرى آن شك مى

 كرد. قالب اسالمى بروز مىان

اما سياست قاطع نيز، وهم از آب درآمد، ايران سرانجام تسليم شد 

و امريكا طبل پيروزى خود را در جهان به صدا درآورد و مردم دنيا از خود 

پرسيدند، معنى قبول همه ضررها، يعنى كشور را به حوادثى خطير نظير 

 ها به امريكا چيست؟! جنگ داخلى و خارجى سپردن و بخشيدن سرمايه

بايد بعد از انقالب ويتنام ضربه مرگ بار را  مى  بدينسان انقالبى كه

به سرمايه دارى سلطه گر امريكا وارد كند، از راه گروگانگيرى در ايران و 

كرد   هاى اين سرمايه دارى شد. او را رها منطقه و جهان، خدمتگزار هدف
                                                           

  گنگاه كنيد به بيان عمومى انقالب در فصل اول بخش فرهنـ 1

 و به جان مردم جهان انداخت.

شدند.  سائل در شوراى انقالب و با آقاى خمينى طرح مىهمه اين م

ها  تكرار اين جمله براى آنست كه نسل امروز نپندارد كه به اين واقعيت

بستيم.  بعد پى برديم و يا آنكه از ترس جوسازان لب فرو مى

روشنفكرتاريا در اين باره رفتارى فرصت طلبانه و مذبذب داشت و 

شد. اما روشنفكران واقعى يكدم از بازگو  سرانجام نيز با تسليم موافق

 گردم. كردن اين حقايق غفلت نكردند. در پايان به اين امر باز مى

اينك حق دارى بپرسى آقاى خمينى از گروگانگيرى چه هدفى 

داشت و چرا با آنكه بعد از وقوع موافق شد بعد از چند روز داستان خاتمه 

 شدند؟ و چرا موثر نمىها در ا يابد، آنرا كش داد؟ اين توضيح

ام كه آقاى خمينى تن دادن به بحث را به نوعى  براى تو توضيح داده

شنيد  كرد. وقتى حرفى را مى از دست دادن آمريت و ابهت رهبر تلقى مى

زد و اگر نسبت به نظر خود  ديد، حرفى مى و اظهار نظر خويش را الزم مى

رد و ممكن بود يكى ك شنيد، تبسم مى نظرى مساعد و تكميل كننده مى

دو نوبت ديگر حرف بزند و اجازه ادامه سخن را بدهد. اما اگر نظر را 

كرد و  يافت، قيافه را بنابر موقع، كم يا زياد عبوس مى مخالف نظر خود مى

انداخت. معنى اين حركت آن بود كه ديگر آماده شنيدن و  سر را بزير مى

ردى يكى از دو عكس ك گفتن نيست و حرف تمام است. اگر اصرار مى

شد و يا  گفت من ديگر خسته شدم و بلند مى داد يا مى العمل را نشان مى

گفت ديگر حاضر به شنيدن نيستم. بدينسان بحث كردن با او  با تندى مى

در باره مسائل، ولو مسائل مهم، بسيار مشكل بود و به گمان من مهمترين 

دم عبرت گرفتم. در ضعف او همى بود. من از اين ضعف او در كار خو

كارهايى كه در آنها تجربه نداشتم و يا نسبت به آنها بى اطالع بودم، 

كردم كه بحث برانگيخته شود.  دادم و چنان عمل مى شورى تشكيل مى

كردم و تا  شدند، مجلس را آرام مى ها حاد و توام با برخوردها مى گاه بحث

دادم. اينكار رد جنگ  ىفهميدم بحث را پايان نم وقتى خوب مساله را نمى

 بيش از اندازه مفيد واقع شد. بگذرم...

شد  شناسى بسيار مى با وجود اين ضعف، به حكم وظيفه و مسئوليت

هاى  كردم. از جمله موارد كه بحث كه بحث را به آقاى خمينى تحميل مى

اند. يكى مورد گروگانگيرى  كم و بيش دراز درباره آنها بين ما انجام گرفته

اگر بخواهم آنرا به صورت سئوال و جواب، نظر و انتقاد نظر درآورم، است. 

 شود: اينطور مى

ايم،  بنى صدر: فايده اينكار چيست؟ ما گروگان امريكا شده

هاى اصلى زندگى ما در دست آنهاس. بجاى اينكار ما بايد آن  رشته

ا ها را از دست آنها بيرون بياوريم و مستقل بشويم. گروگانگيرى ب رشته

توجه به اثرات آن در كشورهاى صنعتى، ما را از اتخاذ يك سياست 

شود كه اروپا حتى على رغم ميل  دارد و سبب مى خارجى مستقل باز مى

 خود، دنباله رو امريكا شود و...

خواهند نگذارند  ها مى خمينى: فايده اينكار بيشتر است. امريكايى

داريم بعد كه كارهاى  نگاه مى جمهورى اسالمى ما پا بگيرد. ما گروگانها را

كنيم. االن اينكار مردم را متحد  داخلى مان را تمام كرديم رهايشان مى

كنند بر ضد عمل كنند، قانون اساسى را  كرده است، مخالفان جرات نمى

توان به تصويب رساند. انتخابات رياست جمهورى و  بدون اشكال مى

ها  گذاريم گروگان م شد، مىمجلس را تمام كرد. همه اين كارها كه انجا

 بروند.

ها فعال  ما انقالب را وقتى انجام داديم كه امريكايى "بنى صدر: اوال

كردند، مردم با يك  بودند، يعنى كشور را در دست داشتند و اداره مى

جنبش سراسرى كشور، آن رژيم را با همه توانايى از پاى درآوردند، ما 

هاى آمريكا  نشاط نگاهداريم و از توطئهبايد مردم را آگاه، با اميد، با 
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نترسيم. فرض كنيد امريكا بخواهد عمل كند، بچه وسيله مانع تصويب 

شود؟  قانون اساسى و انجام انتخابات و استقرار نهادهاى قانونى جدى مى

گيرى را الاقل به عنوان  چرا اينطور تصور نكنيم كه اگر هم خود گروگان

د، اينك بخواهند از اين طريق، جمهورى و ان عكس العمل بوجود نياورده

نهادهاى آنرا بى اعتبار سازند. همه وسايل سياسى، اقتصادى، فرهنگى و 

تبليغاتى و نظامى و... را در اختيار دارند. كارهايى را كه پيش از اين بلحاظ 

توانستند انجام دهند،  مشروعيت و اعتبار جهانى انقالب اسالمى ما نمى

دهند.  رورت و با داشتن مشروعيت، بر ضد ما انجام مىاينك به عنوان ض

فراموش نفرماييد كه انقالب ما اگر تخستين انقالب همه قرنها نباشد كه 

در مشروعيت جهانى آن حرف نيست، قدر مسلم نخستين انقالب قرن ا 

هاى ديگر  ست كه كسى نمى تواند در مشروعيت آن ترديد كند. انقالب

ت، يك حزب يا سازمان نظامى از راه عمليات متهم هستند كه يك اقلي

خواسته است خود را به يك ملت تحميل كند. اما در كشور  مسلحانه مى

ما يك ملت و تمام يكم ملت بدون اسلحه بر ضد يك اقليت مسلح و 

خونريز، به پا خاستند و رژيمش را سرنگون ساختند. اينست كه عمل بر 

اگر بخواهند بر ضد انقالب ما عمل ضد انقالب تا حد محال مشكل است. و 

شوند و هم مردم دنيا مقاومت  كنند، هم افكار عمومى خود ما متحد مى

 كنند. مى

براى اينكه بر ضد ما عمل كنند، بايد ابتدا مشروعيت و اعتبار 

انقالب ما را از بين ببرند. گروگانگيرى وسيله خوبى به دست آنها داده 

يك حركت واپس گرا وانمود سازند و بى  است كه انقالب ما را نامشروع،

آوريد، در مقايسه با آنچه از دست  اعتبار كنند. آنچه شما بدست مى

دهيد هيچ است. در حقيقت رئيس جمهورى و مجلس و دولت با يك  مى

 توانند بكنند؟ اقتصاد فلج و كشور در مخاطرات داخلى و خارجى چه مى

را از بين ببرند. همين توانند مشروعيت انقالب  خمينى: خير نمى

گروگانگيرى اعتبار ما را باال برده است. مگر اخبار تظاهرات را در 

شنويد. وقتى گروگانهاى آنها در  كشورهاى مختلف به طرفدارى از ما نمى

 كنند. دست ما هستند، جرات هيچ عملى را نمى

اين  "دهيم و ثانيا بااين اخبار كاه را كوه جلوه مى "بنى صدر: اوال

كنيد دولت  كند. و اگر خيال مى ول كار است. بتدريج وضع تغيير مىا

امريكايى قيمت قائل است، دچار يك اشتباه بزرگ  53امريكا براى جان 

شويد و يك تبليغ به سود دولت امريكا و به زيان اسالم و جمهورى  مى

نفر به خاطر سلطه مجدد  53كنيد. امريكا بسيار آسان از اين  اسالمى مى

خواهد شما باليى بر سر آنها بياوريد تا  گذارد. از خدا مى بر ايران مى خود

دستش براى هر جنايتى بر ضد ما باز باشد. و اگر خود ما نيز بگوييم چون 

دانيم در نظر دولت امريكا، فرد امريكايى آنقدر منزلت و شخصيت  مى

د كرد. دارد كه آن دولت براى دفاع از او چنين نخواهد كرد و چنان خواه

مفهوم مخالفش اينست كه در اسالم و جمهورى اسالمى، انسان حقوق و 

ايم تا  اى امريكايى را به گروگان گرفته منزلت ندارد و ما به راحتى عده

امريكا را وادار كنيم چنين نكند و چنان بكند. بهتر نيست كمى با سوء 

و با يك ظن در رفتار دولت امريكا، نظر كنيم؟ اينطور فرض كنيم كه ا

هاى دلخواه خود واميدارد تا به  ها ما را بعكس العمل رشته تحريك

كند و  هدفهاى خود بر ضد انقالب ما دست يابد. فرض كنيم تحريكاتى مى

ها را از بين ببريم و دست او براى اجراى  خواهد كرد بلكه ما گروگان

 اش باز گردد. هاى جنايتكارانه نقشه

بايد سخت گرفت، هم كارهامان را  خمينى: اينها همه حرف است.

 گيريم... دهيم، امتيازهاى بسيار هم مى انجام مى

داند  بنى صدر: سياست امريكا بازسازى استبداد در ايران است. مى

كند و به  كه استبداد ناگزير از وابستگى است. هيچكس غول را بيدار نمى

و از پا ها سياستشان به خواب كردن  اندازد. انقالبى جان خود نمى

درآوردن غول است. قاطعيت اين نيست كه چماق را به دست امريكا 

 بدهيم تا بر سرما بكوبد...

 ام، بايد بروم... خمينى: حاال ديگر خسته شده

بدينسان، هم پيش از شروع كار مجلس خبرگان، آقاى خمينى 

كرد كه ازگروگانگيرى هدفى داخلى دارد. باليى كه بر سر پيش  آشكار مى

قانون اساسى آمد، چگونگى انتخاب مجلس و شكل گرفتن نهادها،  نويس

روشن كرد كه مالتاريا در پى ايجاد استبداد بوده است. در جريان مجلس 

خبرگان وقتى در برابر تمايل به استبداد فقيه استوار ايستادم آقاى 

خمينى توسط آقاى خزعلى كه اينك عضو شوراى نگهبان است پيام 

د به آقاى بنى صدر بگوييد خود را خراب نكند، به سخن فرستاد. گفته بو

ديگر سكوت كند تا بعد مقام بگيرد. پس از اين پيام بر من روشن شد كه 

خواهد نقش يك سياستمدار تودار را بازى كند. و قانون اساسى،  وى مى

فقيه است. گمان من اين است كه بعد از بركنار  "استبداد"قانونى كردن 

س بازرگان و اثر مدارك و اسناد سفارت امريكا بر رفتار شدن دولت مهند

اعضاى شوراى انقالب و رهبرى حزب جمهورى و مالتاريا، گرايش جانبدار 

استبداد فقيه غلبه كرد و آقاى خمينى بدون اينكه به ما حتى يك كلمه 

بگويد، در نهان با آنها موافقت كامل كرده بود. دفاع قاطع وى از مجلس 

اسخى كه به خود من داد، براى من جاى ترديد نگذاشت كه خبرگان و پ

عكس العمل مناسب خواست امريكا برانگيخته شده است و امريكا به 

كند. با آقاى خمينى  استبداد را از نو برقرار مى "رهبران انقالب"دست 

هاى پاريس را بيادش آوردم،  ها و وعده در اين باره صحبت كردم، صحبت

اند و اسالم را  مردم خودشان نمايندگان را انتخاب كردهجواب اين بود كه 

خواهند. بعدها وقتى از من با پيغامى خواست از قانون اساسى دفاع  مى

 كنم، وعده كرد كه متمم قانون اساسى تصويب شود.

با استعفاى دولت بازرگان موافق نبودم. با خود دولت مخالف بودم اما 

يان پيرو خط امام، سنگ پايه رژيم استعفاى يك دولت زير فشار دانشجو

اى كه به مناسبت گروگانگيرى  جديد را كج گذاشتن بود. در سر مقاله

 نوشتم در اين باره نظر خود را اينطور بيان كردم:

ممكن است اين طور تعبير بشود كه اين اقدام سنجيده يا " 

 نسنجيده به قصد ساقط كردن دولت انجام گرفته است. آنوقت سئوالهايى

ترين آن اين كه اگر مردم راضى نيستند،  شوند بسيارند. ساده كه طرح مى

اى كه ممكن  چرا براى ساقط كردن دولت اين شيوه اتخاذ بشود، شيوه

هر گروهى هر وقت خواست از آن استفاده   است سنتى را پايه بگذارد كه

 {21}"كند

كرد،  ر مىنظر خود را به آقاى مهندس بازرگان نيز گفتم. او ابتدا تصو

ام و حمله به سفارت و گروگانگيرى را نوعى  من نيز در ماجرا دست داشته

ام و  كرد. اما بعد متوجه شد كه من دستى در ماجرا نداشته كودتا تلقى مى

ام  ام و وقتى به او گفته با اينطور ساقط كردن دولت نيز مخالف بوده

ن زمان نظر مهندس ام از آ بايستيد و استعفا نكنيد، با صداقت حرف زده

 بازرگان درباره من تغيير كرد و روز بروز صفاى بيشترى نشان داد...

داد  ديد و ترجيح مى مهندس بازرگان، وضع را غير قابل اداره مى

استعفا كند و استعفا كرد. استعفاى او موقع مالتاريا را تقويت كرد. از اين 

ز را در اختيار حزب زمان مهندس و دوستان بر اين باور شدند كه همه چي

جمهورى بگذارند تا خودشان اداره كنند. بعدها كه من رئيس جمهور 

شدم به هنگام تشكيل دولت، همين پيشنهاد را به من كرد. به هرحال 

جريان، جريان استقرار استبداد بود. دولت مهندس بازرگان، با رنگ 

ز هم و به عنوان مزاحم كنار زده شد. كفه روشنفكران با "ليبرال"

تر شد. از مواردى كه آقاى خمينى عكس العمل شد، يكى همين  سبك
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خالى كردن كفه روشنفكران است كه از اين پس بطور مستمر بر ضد آنها 

كرد، امريكا از  دفاع مى "هاى معتدل ميانه روى"عمل كرد. غرب از 

كرد و عكس العمل، محكوم كردن همه  دفاع مى "روشنفكران ميانه رو"

گرفت.  ا بود كه از اين زمان ببعد هر روز شدت بيشترى مىروشنفكره

بدينقرار كنار رفتن دولت مهندس بازرگان، تشديد جريان حذف 

روشنفكران و روحانيان مخالف استبداد به سود رژيم استبدادى با 

 همكارى مالتاريا و روشنفكرتاريا بود.

در سفارت كه به اين جريان كمك بسيار كرد، اسناد باقى مانده  امرى

امريكا و چگونگى استفاده از آنها بود. جا دارد كه اين موضوع را بگويم كه 

اسناد بجا مانده اگر هم قصدى در بجا گذاردن آنها نبوده است، بطور خود 

اند. اين اسناد يا راجع به مخالفان رژيم  بخودى خوب انتخاب شده بوده

يم سابق خدمت دولتى پيشين بودند و يا در باره كسانى بودند كه در رژ

دادند. از جمله درباره  اند و در رژيم جديدى نيز بكار ادامه مى داشته مى

 سران و اعضاى شوراى حزب جمهورى نيز اسنادى بجا مانده بود.

دانند اسناد افشا نشده چه  همه آگاهند. اما همه نمى "افشاگريها"از 

اشت. پيش نويس تاثيرى بر رفتار سياسى بسيارى از دست اندركاران گذ

قانون اساسى را اعضاى شوراى انقالب به اتفاق تصويب كردند، چه شد كه 

درجه  181آقايان بهشتى و موسوى اردبيلى و...... در مجلس خبرگان 

تغيير جهت دادند؟ آنها با خود رأيى نهادهاى جديد مخالف بودند، چه شد 

زادى مطبوعات كه خود سخن گوى اين نهادها شدند؟ آنها در مجموع با آ

موافق بودند، چه شد كه خود به سانسور آنها دست زدند؟ آنها با آزادى 

هاى سياسى موافق بودند و گاه با قاطعيت از آنها در  فعاليت احزاب و گروه

كردند، چه شد كه طرفدار حزب واحد شدند؟  برابر چماقداران دفاع مى

ختناق بودند، چه شد كه آنهامخالف تبديل دادگاه انقالب به ابزار فشار و ا

جانبدار حفظ آن شدند؟ آنها طرفدار قرص و محكم همكارى با ما بودند، 

در كوبيدن روشنفكران  "تخصص"بر  "مكتب"به عنوان تقدم  كه شد چه

 بر همه پيشى گرفتند؟ و...

از ميان داليل و عوامل اين تغيير فكر و روش، يكى همين اسناد 

دانندگان حزب جمهورى نسبت به اسناد بودند. از ابتداى انقالب، گر

شد، سروكله همه  دادند. هرجا سند پيدا مى حساسيت بسيار نشان مى

شد. اسناد  نمايندگان حزب براى دست گذاشتن بر روى آنها نيز پيدا مى

تن از  41اى قرار گرفت، اسناد ساواك درباره  ساواك زير كليد آقاى خامنه

نتقل شدند و البته استفاده از گردانندگان حزب جمهورى به حزب م

رسمى است كه اين جزب در  "كادرها"اسناد براى سربزير كردن 

هاى استبدادى را نگهداشت. و اسناد  جمهورى ايجاد كرد و سنت رژيم

سفارت رهبران حزب جمهورى را به سازش واداشت. در شوراى انقالب و 

اره گروگانگيرى در بيرون، اين تغيير فكر و روش بسيار محسوس بود. درب

كردند. بسيار اتفاق  دربست از دانشجويان پيرو خط امام پيروى مى

گرفتيم اما بعد  افتاد كه در شوراى انقالب درباره گروگانها تصميم مى مى

اعضاى شوراى عضو حزب بر خالف نظرى كه در شوراى انقالب كرده 

ند. اين عمل كرد گيرى مى ها، موضع ها و يا در مصاحبه بودند، در سخنرانى

آنقدر تكرار شد و آنقدر در شوراى انقالب به آن اعتراض شد كه وقتى 

آقاى خمينى مرا بر آن داشت كه ميثاقى تهيه و همه امضاء كنيم. يكى از 

مواد آن ميثاق اين بود كه اعضاء شورا بايد تصميمات شورى را محترم 

 -كنند  ت مىبشمارند و از اجراى تصميماتى كه خود در اتخاذ آنها شرك

  حمايت قاطع كنند. با وجود اين كه همه -اكثريت هم كه با آنها بود 

ميثاق را امضاء كردند، وضع بيرون از شورى با مواضع درون شورى فرق 

 داشتند... كردند. بلكه تضاد مى مى

زود فهميديم كه در سفارت، اسنادى نيز درباره آقايان رهبران حزب 

د. اين اسناد به سود آنها نبود وگرنه تا اين جمهورى اسالمى وجود دارن

اند. به زيان آنها  زمان فرصتهاى خوب براى انتشارشان، فراوان پيش آمده

بود، منتشر نشدند اما اثراتشان بيشتر از اسنادى بودند كه منتشر شدند. 

اى در تحول سياسى ايران و  هنوز و باز سفارت امريكانقش تعيين كننده

 كرد. بازى مى بازسازى استبداد

گرفت. توضيح آنكه رژيم سابق مخالفان  و امريكا، جاى روسيه را مى

چسباند و رژيم فعلى مخالفان  را مستقيم و غير مستقيم به روسيه مى

چسباند. اين امر از گروگانگيرى بدينسو به صورت  خود را به امريكا مى

عامل امريكا  "هاى اصلى در آمده است. هر مخالفى فورا اتهامى از اتهام

شود. تحقيق الزم  به اعدام محكوم مى "شرع"شود و در دادگاه  مى

نيست چرا كه در تفكر راهنماى استبداديان، مخالف خود بخود عامل 

شود. با وجود اين، اين برچسب تا حدود زياد نتيجه برخورد با مساله  مى

 گروگانگيرى بود.

وص در محافل در حقيقت، پيش از حمله به سفارت، اين فكر بخص

شد كه رهبرى آقاى خمينى  دانشجويى و دانشگاهى و اداريان تبليغ مى

تحميلى از سوى امريكا براى جلوگيرى از پيدايش يك رهبرى چپ بوده 

است. با حمله به سفارت، روشنفكرتاريا يا گردانندگان گروه هايى كه از 

د. بسيارى متن واقعيت همچنان بيرون بودند، بار ديگر گرفتار گيجى شدن

چاره را در حمايت كامل ديدند و بار ديگر حمايت بود و امتناع از قبول 

كردند و دانشجويان پيرو خط امام اين  حمايت مى "چپ"هاى  آن. گروه

پذيرفتند. بديهى است در چنين جو، برخورد آزاد آراء و  حمايت را نمى

رسيد  مىشد. درماندگى كامل بود. به فكر گروهى  عقايد غير ممكن مى

اى نسبت به  رابطه هايى ميان شكل و محتوى برقرار كند و نظر واقع بينانه

مساله پيدا كند و اظهار نمايد. مرحله اول گروگانگيرى، مرحله خلع سالح 

هاى سياسى و مسابقه در اظهار موافقت بود. گروگانگيرى، ميان  گروه

كرد و اين امر  مىاى برقرار  هاى سياسى و رهبرى انقالب رابطه تازه گروه

در نظر آقاى خمينى تائيدى بود بر نظرش و امكانى بود براى تعقيب 

 هايش..."نقشه"

هاى مخالف را در برابر خود تسليم  آقاى خمينى يكبار ديگر گروه

خواند از  يافت. اگر او تصرف سفارت را انقالبى بزرگتر از انقالب اول مى مى

هاى سياسى در همه  ب اول گروهجمله بدانجهت بود كه از فرداى انقال

داشت براى آنكه وى  جاى كشور فعال شدند و احتمال كمى وجود مى

توانست از حالت  حكومت دلخواه خويش را برقرار كند. اما اين بار مى

تسليمى كه بوجود آمده بود استفاده كند و گروههاى مخالف را بكوبد و از 

نى بود. بدينسان براى اولين سر راه بردارد. جبهه دمكراتيك نخستين قربا

بار رهبر انقالب، با استفاده از موقعيت، از ابزار قضايى براى حذف مخالفان 

كرد. مخالفانى كه به رژيم شاه تعلق نداشتند بلكه از مخالفان  استفاده مى

آن رژيم بودند. مصدق نيز براى نخستين بار از زبان آقاى خمينى مورد 

پيدا كرده بود تا حسابهاى قديم و جديد  حمله قرار گرفت. فرصت خوبى

 را تسويه كند.

هاى سياسى مثل يك زورق دستخوش امواج جوسازيها،  اما گروه

هاى خود را در محيطهاى اجتماعى كه خاستگاهشان بود نيز از  پايگاه

دادند. ناتوانى در اتخاذ مواضع صحيح و روشن، آنها را بسيار  دست مى

ديد كه كشف بزرگى كرده است. جوى  ريا مىساخت. مالتا پذير مى آسيب

كه گروگانگيرى پديد آورده بود، به او امكان بخشيده بود به هدفهاى 

ديد. اينست كه از  مهمى دست بيابد كه خواب رسيدن به آنها را هم نمى

اين ببعد، جوسازى بيش از پيش در تحول سياسى ايران و بازسازى 

هاى سياسى،  رد. همراه جوها گروهك استبداد نقش تعيين كننده پيدا مى

 كردند. تحت رهبرى روشنفكرتاريا، از موضعى به موضعى ديگر گذر مى



 61 

ها، شل و سفت كردنها، تنها  از چپ و راست و از پايين به باال رفتن {22}

گزارشگر خصلت ذهنيت سياسى ناپايدار نيست و از اين جهت نيست كه 

هاى سياسى  جهتى ديگر است: گروهرانم، بلكه از  در اينجا از آن سخن مى

با اين رفتار به مالتاريا راه مبارزه با خودشان را آموختند، به مالتاريا ياد 

تواند آنها را به  تواند آنها را بى اعتبار سازد. چگونه مى دادند كه چگونه مى

تواند آنها را در نظر خودشان هم بى قدر  دنباله روى وادارد. چگونه مى

 سازد.

قت تا اين زمان كار بعكس بود. يك قرن و بيشتر بود كه در حقي

نظر "و  "علم غرب"و  "ترقى غرب"با استفاده از  "روشنفكرتاريا"

از روحانيان براى  "كرد از روحانيت استفاده مى"به قول خود  "غرب

انداخت.  كرد و بعد آنها را دور مى رسيدن به مقصود سياسى استفاده مى

گرفت  همه و همه و خصوص روحانيان را بكار مى هنرش كارگردانى بود و

اما اينبار با استفاده از همان غرب، روحانيت روشنفكر را بعد از استفاده 

بدور انداخت. گروگانگيرى از اين لحاظ يك لحظه مهم تاريخى در يكصد 

 سال اخير است.

در عين حال گروگانگيرى ماماى كودكى است كه با تولد و رشد 

كند. روشنفكر به معناى  د را در تاريخ ميهن ما شروع مىخود، عصر جدي

درست كلمه، رهبرى كه بايد از حركت جامعه پديدار گردد، در اين 

گشايد. مبشر نيروى  لحظات بسيار طوفانى حيات ملى، ديده به جهان مى

كند. آن  جديد و بنيادگذار ايران نو، در اين زمان چشم به جهان باز مى

اخله و خارجه را بايد بطور بنيادى تغيير دهد )بجاى رهبرى كه رابطه د

آنكه داخله تابع متغير خارجه، خارجه سلطه گر باشد، رابطه با خارج تابع 

شود و صف خويش  رشد مستقل داخله بگردد( از بطن جامعه پديدار مى

كند. اين رهبرى بر آنست كه تحول  را از مالتاريا و روشنفكرتاريا جدا مى

سلطه خارجى رها سازد و در آزادى، بناى تباه گر كنونى  داخلى را از

جامعه را از اساس دگرگون سازد. نه از روى خودخواهى و خويشتن 

 گويم آن رهبرى، رهبرى ماست. ستايى بلكه از روى اعتقاد مى

خورد. استفاده از يك روش،  در حقيقت، فريب دهنده، فريب نيز مى

گرداند. اما وقتى فكر  نمى  ان آن روشاز جنس بكار برندگ "آدمى را لزوما

شود كه روش استفاده از خارجه را براى رسيدن به  همان فكرى مى

شود كه با او سر مبارزه  برد، آدمى همان كسى مى هدفهاى داخلى بكار مى

داشت. اين امر را كه گروگانگيرى به تشديد  ناپذير مى و مبارزه آشتى

تقالل بسيار دور كرد در جاى خود ها انجاميد و ما را از اس وابستگى

ام و باز در مواقع آينده توضيح خواهم داد. در اينجا  توضيح داده

خواهم درباره شكل و محتوى صحبت كنم و نشان دهم شكل سياسى  مى

ضد امريكايى كه از گروگانگيرى بدينسو پيدا شد، چگونه محتواى 

 پوشاند. وابستگى را مى

بت اجبار زنان به گذاشتن روسرى، من به مناسبت بگويم كه به مناس

صحبتى در باره شكل و محتوى كردم و گفتم تغيير شكل بزور، ممكن 

است موجب تغيير محتوى در جهت عكس بگردد. حجاب اجبارى ممكن 

است نفرت از اسالم را در نسل جوان برانگيزد و توسعه ببخشد. آقاى 

، خالف اسالم مهم نيست "خمينى در صحبتى گفت: اين حرف كه ظاهر

است. در ديدارى كه پس از اين صحبت با او داشتم، گفت اين صحبت 

پرسد،  شما خالف شرع است. ظاهر مهم است. گفتم آقا اين نسل از ما مى

شما اينهمه نگران ديده شدن و ديده نشدن موى سر ما هستيد، چرا 

آسا بينيد با چه سرعتى برق  كسى به فكر مغزهاى ما نيست؟ دنيا را نمى

رود؟ چرا به فكر مغزهاى زنان نيستيد؟ مغزهاى نباليده، پوشيده  پيش مى

و نپوشيده شان، يكسانند. اوقاتش از جواب من تلخ شد و گفت اين امور 

به فقه مربوطند شما در اينها دخالت نكنيد. گفتم اين امور به علم 

و  مربوطند و امروز رابطه شكل و محتوى تا حدود زياد روشن گشته است

خواهد از دست آوردهاى علم سود  جاى تاسف است كه فقه هنوز نمى

بجويد. مطابق معمول سر را پايين انداخت و آه كشيد. يعنى به اين بحث 

ادامه ندهيم. در كارنامه همان روز، بار ديگر به شكل و محتوى و رابطه اين 

اش  ربارهاى به او باز اين موضوع را پيش كشيدم و د دو پرداختم و در نامه

صحبت كردم. اما از آثار ارسطوزدگى، يكى شكل پرستى است و در 

شرايط استبدادى، دوگانگى بلكه تضاد شكل با محتوى، ظاهر با باطن، 

بينى عارفان اين همه از دست خوش  رسمى ديرين گشته است. نمى

 اند و به روزگاران؟... ظاهران بد باطن فغان برآورده

ها  اساسى در جهت استقالل از وابستگىتا گروگانگيرى هيچ قدم 

برداشته نشده بود. اينك از نو استفاده از يك قدرت مسلط جهانى، براى 

شد. اين امر همان فريبى است  هاى حكومت در داخل، باب مى تحكيم پايه

اى در دست ندارم كه به استناد آن بگويم،  خورد. نشانه كه رهبرى مى

خورد. احتمال قوى اين است كه او  ا مىآقاى خمينى آگاهانه اين فريب ر

كرد كه روش  يافت. بهررو او همان روشى را اختيار مى اين امور را اندر نمى

بود. بناگزير قدرت خارجى را به عنوان يك عامل  قدرت استبدادى مى

نمود. يك امر  مهم تحول سياسى وارد زندگى سياسى جامعه انقالبى مى

ين عامل احتياج پيدا كرده بود و هنوز نيز مسلم است و آن اينكه او به ا

احتياج دارد به دليل اينكه بطور مستمر براى تسويه حسابهاى سياسى از 

آن استفاده كرده است. چرا احتياج پيدا كرد؟ به دليل گرايش به استبداد، 

ها  و به دليل همين نياز، در پوشش ظاهر و شكل ضد امريكايى، وابستگى

 افتند و فريادها او را بخود نياوردند!به سلطه گر، توسعه ي

كرد چون از موضع مخالف، از وجود سلطه گر استفاده  او گمان مى

توان او را وابسته به حساب آورد، بلكه بلحاظ استقالل  كند، پس نمى مى

ها  تواند از موضع مخالف با امريكا، گروه سياسى كه پيدا شده است، او مى

م را بكوبد. شكل گرايى ساده لوحانه، و گروهكهاى مخالف حكومت اسال

مانع از توجه به تباهى بزرگى بود كه با اينكار انقالب را بدان گرفتار 

ها از مواضع مخالف شروع نكردند و كارشان  ساخت. بسيارى جنبش مى

سازش نرسيد؟ در تجربه ما، به ظاهر و شكل تنها از آن رو نياز نبود كه   به

زه با سلطه امريكا هرگز به اين شدت وجود مردم را قانع كند كه مبار

هاى مخالف ساكت گردند. باز  نداشته است و بنابراين مردم راضى و گروه

رژيم جديد را از تغيير محتواى مناسبات سلطه   تنها بدان جهت نبود كه

ديد، بلكه بيشتر بدانخاطر بود كه  زير سلطه خود را ناتوان مى -گر 

اه مدت، خود آگاه يا ناخودآگاه احساس نياز ها الاقل در كوت بوابستگى

ها نبودند، چگونه ممكن بود از وجود امريكاى  كرد. اگر اين وابستگى مى

سلطه گر در ايجاد قدرت جديد استفاده كرد؟ پيش از اين توضيح دادم 

كه در نظر آقاى خمينى گروگانگيرى وسيله موثرى براى حل مسائل 

ها نبودند.  ل تاسف در نظر او وابستگىداخلى بود، مسايل واقعى با كما

دانست بحال خود  داشت و نمى اطالع علمى نيز از اين وابستگى نمى

ها و ايجاد فرصت مشروع براى امريكا براى استفاده از  گذاشتن وابستگى

 شود. ها تا كجا براى كشور گران تمام مى آن وابستگى

بستگى در شوراى ها و ضرورت تغيير روابط وا بارها درباره وابستگى

ام. جواب همواره يكى بود: بعدها فرصت  انقالب و با خود وى بحث كرده

شود. در حال حاضر بايد مردم را راضى  براى كارهاى بنيادى پيدا مى

را دور كرد. بدينسان از سويى  "چپ"نگاهداشت و خطر ضدانقالب و 

ار نبود. زير سلطه از تقدم برخورد -پرداختن به تغيير روابط سلطه گر 

توان گفت دليل اينكه نه تنها كارهايى را هم كه  حداقل حرفى كه مى

اند. و  شروع شدند، متوقف كردند، بلكه در طريق وابستگى دورتر نيز رفته

ها نيست چرا! از شكل ضد  اى جز تحمل اين وابستگى اينك كه چاره
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نكه امريكايى و محتواى وابستگى بطور مستمر استفاده نكنند؟ توضيح آ

اى براى از بين بردنشان اجرا ميشد،  اگر اين مناسبات نبودند و يا برنامه

در ساختمان استبداد مالتاريا  "شيطان بزرگ"چگونه بود از وجود 

 استفاده كرد؟ نوعى ديالكتيك: تضاد در شكل و وحدت در محتوى!

اى نيست، اما بدينسان  تضاد در ظاهر و وحدت در باطن، مساله تازه

 كردن، كم سابقه است... خودكشى

دو سياست، با دو شكل متضاد و با محتوايى يكسان، در امريكا 

 كرد. ريگان و در ايران رجايى با استبداد بى دانش و ويرانگر را توليد مى

در حقيقت به هنگامى كه وزير خارجه بودم و به تفصيل درباره 

شيطان "نى با آميز كه به عنوان دشم اثرات گروگانگيرى و كارهاى توهين

شدند با آقاى خمينى صحبت كردم. گفتم بجاى كارتر به  مى "بزرگ

شود و معنى اين انتخاب در  احتمال نزديك به يقين ريگان انتخاب مى

شرائط معمولى اين است كه روشهاى دفاع از سرمايه دارى كمى تفاوت 

ك خواهند كرد. اما بعد از اثرات شكست ويتنام و انقالب ايران، و اين

گروگانگيرى، انتخاب ريگان، به معناى تغييرى عميق در روانشناسى 

طلبى توام با  مردم امريكا و بازگشت و عموميت يافتن روحيه مداخله

هاى مستضعف است. ميليونها و ميليونها  تجاوز و تحقير و تخريب ملت

انسان در سرتاسر جهان بايد اثرات اين تحول را تحمل كنند. در امريكا 

گيرد. غولى كه به شيشه شده بود،  يز در معرض تغيير قرار مىهمه چ

آيد و از اين رهگذر هر چه بر سر بشريت محروم آيد، به  دوباره بيرون مى

 نويسند. پاى شما مى

 او در پاسخ گفت: بهتر

البته مقصود او از بهتر اين نبود كه جهان بسوى قهر و خشونت 

ن دادن واقعيت قدرت متجاوز برود، مقصودش اين بود، ريگان براى نشا

تر است و در نتيجه مردم ما همواره خطر امريكا را زنده و  امريكا مناسب

مخوف پيشا روى خواهند داشت. در ذهن او، رفتن كارتر پيروزى براى او 

شد مورد استفاده در  بود. جانشين او خطر تهديدآميزترى بود كه بهتر مى

اى را كه قدرت  اين است كه قاعدهحل مسائل داخلى قرار داد. گمان من 

شناسد. با آنكه اينك  كند، نمى در تمركز و خدكامگى از آنها پيروى مى

داند قدرت او و  خود وسيله بازسازى استبداد شده است، خود نمى

شخصيتش و اسالمش و آرمانهاى ملتش و انقالب ملتش را به دست خود 

داند، كه تغييرى چنان  يز نمىدانست و هنوز ن كند. بنابراين نمى قربانى مى

سازد و  ها را دگرگون مى عميق در امريكا، همراه تضعيف كشور ما، رابطه

استفاده از امريكا بمثابه يك لولو را تنها در جهت بازسازى استبداد 

 گرداند و بس. سازشكار با امريكا ممكن مى

الت بدينقرار، تمايالت صلح جويانه و تمايالت انسان دوستانه و تماي

به حقوق بشر و معنويت و... جاى خود را به تمايالت يك غول تحقير شده 

داد. دستگاههاى تبليغاتى ما و امريكا نقش تعيين  به خشم و قهر، مى

كردند. بازيگران در هر دو كشور در جهت  كننده در اين تغيير بازى مى

عى كردند. در امريكا تمامى محافل ارتجا تغييرات سياسى عميق عمل مى

و حتى فاشيستى در جهت مساعد كردن افكار عمومى به بازگشت به 

سياست مداخله جويانه و بزرگ كردن ارتش و بازكردن دست سيا در 

كوشيدند و در ايران بازتاب آن تغيير در جريان تحويل  ها مى مداخله

 شد. انقالب به ضد انقالب نمايان مى

.. همانطور كه شرح ها و. محاصره اقتصادى و توطئه جنگ و اغتشاش

هاى بكار آمدنى تبديل  هاى زورمدارانه را به تنها روش كردم، روش

كرد. از نابختيارى به دليل توضيحى كه در باال دادم، خطر روى كار  مى

آمدن ريگان نيز براى توجيه ضرورت حذف بازمانده آزاديها و استبدادى 

تى فريادها در رفت. صداها و ح كردن اداره كشور با موفقيت بكار مى

شدند. بله چون خطر ريگان هست ما بايد دولتى داشته  هياهوها گم مى

باشيم كه قادر به تصميم گيرى باشد. بتواند ملت را آماده هر وضعيتى 

كرد.  بگرداند. البته به ذهن معماران نادان استبداد، اين سئوال خطور نمى

شويم و براى جبران اين ضعيف  "چرا گروگانها را آنقدر نگاهداريم تا كامال

ضعف به استبداد پناه ببريم. كسى را نيز ياراى طرح اين سئوال از ترس 

شدند، سئوال طرح  نبود. تك و توك كسانى پيدا مى "امريكايى"انگ 

كردند، اما اينها نيز دير به اينكار پرداختند و بعضى نيز به انتقاد  مى

تبداد حاكم بر كشور در برابر پرداختند اما بعد از وقوع، بعد از اينكه اس

 ها را به عالمت تسليم باال برد. شبح ريگان دست

در اين جو بود كه جنگ واقع شد. عراق به ايران حمله كرد و آقاى 

خمينى مثل كسى كه تازه از خواب بيدار شده باشد، نيمه خواب، نيمه 

حكيم بيدار، چهار شرط براى آزادى گروگانها قائل شد. اما همانطور به ت

موقعيت ريگان كمك كردند و در عمل به صورتى درآمدند كه از حل 

 مساله از خيانت مسلم به ملت و كشور هيچ كم نداشتند.

شد. آقاى رجايى در جواب به اعتراض  حاال معنى حرف باال معلوم مى

كرديم بايد  من كه چرا تسليم شديد؟ گفت: اگر يك ماه ديگر صبر مى

توانست  داديم. غير از دولت من كسى نمى ز مىبسيارى چيزهاى ديگر ني

مساله را حل كند. همه بايد متشكر باشند كه باز به موقع مساله را حل 

 "گيرى داشته باشد دولتى داشته باشيم كه قدرت تصميم"كردم. بله 

يعنى اين كه اگر ضرورت اقتضا كرد، قرارداد تسليم را امضا كند قرارداد 

 داد. معنى نمىايران و امريكا جز اين 

ساعت پيش از امضاى خالف قانون اساسى قرارداد با امريكا، به  24

آقاى خمينى نامه نوشتم: اموال شاه و... را كه نگرفتيم هيچ، اينك پولهاى 

خواهند به امريكا  برد را مى يك ملتى كه از صدها سال سختى رنج مى

دهند. جلو اينكار را  بدهند، شرف و اعتبار ملت ما و انقالب ما را برباد مى

دانى چنين نكرد و من اعالم جرم كردم. اعالم  بگيريد. و همانطور كه مى

 جرم كننده در خارج از كشور است و مجرم رئيس جمهورى!!

ها نوشته و منتشر شدند و افكار  وقتى اعالم جرم منتشر شد و مقاله

دند و بر تر ش گروه ما از آغاز تا انتها، آگاه  عمومى از درستى مواضع

تواند عمل را جرم نشناسد، به  استبداديان معلوم شد كه هيچ قاضى نمى

قرار اطالع آقاى بهزاد نبوى به هيات سه نفرى نامه نوشت كه جلو مقاله 

نويسى درباره قرارداد ايران و ا مريكا را بگيريد وگرنه دولت سقوط خواهد 

اين اعالم كرد و در مجلس غير علنى چهار ساعت صحبت كرد. گفت، 

جرم، هدفى به نمايندگان مجلس كه يك گناه من نپذيرفتن مشروعيت و 

گفت همه شريك جرم هستند و اگر نايستند  مقبوليت عامه آن بود. مى

 گردند. همه بى آبرو مى

شود  و اينك كه كتاب آقاى سالينجر منتشر شده است، معلوم مى

اند. در اينكار  م دادهوى حق داشته است، چرا كه خيانت را به اتفاق انجا

 اند. آقاى خمينى و بهشتى و رفسنجانى و بهزاد نبوى وارد بوده

روزى در شوراى انقالب گفته بودم كه تحليل علمى روابط موجود 

گذارند كه با  كنند، جاى ترديد نمى ميان نيروها و عواملى كه عمل مى

م كه به انجامد و من كسى نيست ادامه روش فعلى، كار ما به تسليم مى

عنوان نخستين رئيس جمهورى، قرارداد تسليم امضاء كنم. اين سخن من 

موجب تغيير روش نشد، اما سبب شد كه در متن فارسى قرارداد بيانيه 

بنامند و ديگر الزم نبينند كه آنرا به رئيس جمهورى يا نماينده او امضاء 

 كند.

كه همانطور كه با همه اينها، اين تسليم خفت بار، مايه عبرت نشد، بل

در باال شرح كردم گردانندگان استبداد را نگران ساخت و تمايل به 

سانسور و از بين بردن مطبوعات و جلوگيرى از تشكيل اجتماعات را 
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ها، كار را به  ترسيدند در محيط آزاد، ادامه بحث بسيار تقويت كرد. مى

ا و عرضه بررسى مجموع زيانهاى گروگانگيرى بكشاند، به توضيح واقعيته

ها و... بكشاند و رهبرى و گردانندگان استبداد را به كلى بى اعتبار  تحليل

آورى كه آقاى منتظرى گفت حاال ديگر حرف زدن از  گرداند. به ياد مى

گروگانها خيانت است. در كارنامه پاسخ اين حرف او را دادم. او آدم ساده 

يد گردانندگان انديشى است و با كمال سادگى، با بيان خود ترس شد

نماياند. چرا خيانت بود؟ زيرا حضرات را بى اعتبار  استبداد را باز مى

ساخت و استبداد كه هنوز پايه و مايه نگرفته بود، با يك رهبرى آبرو  مى

 ريخت. شد كه خود بخود فرو مى باخته، بنايى پوشالى مى
  

 1361مرداد ماه  24
  

خته بود. مقاله و نوشته درباره در آقاى خمينى نيز، همى بيم را برانگي

ساخت و وقتى عاقد قرار داد، خويشتن  گروگانها او را بسيار خشمگين مى

را وثوق الدوله  1111گفت قرارداد  كرد و مى را با وثوق الدوله مقايسه مى

افشاگرى به معناى   را بهزاد نبوى، پيداست كه 1351امضاء كرد و قرارداد 

آورد. بدينسان  مالتاريا و شركاء مىدست كلمه چه باليى بر سر 

گروگانگيرى حتى بعد از پايان گرفتن، همچنان در بازسازى اسبتداد بكار 

 آمد. مى
  

 جنگ و توطئه و صدام رژيم ،ابزارش و امريكا -2
  

تجربه ما خصوص از گروگانگيرى بدينسو، بر ما معلوم كرد، تاخير در 

همچنان زير سلطه بماند و  گردد كشور بريدن بندهاى وابستگى، سبب مى

ها  ابتكار تحميل سياست در اختيار قدرت مسلط باقى بماند. اين وابستگى

از عوامل عمده بازسازى استبداد در ايران شدند و موجب گشتند كه 

انگيز كنونى را پيدا كند. سبب شدند وضع از  رهبرى انقالب سرنوشت غم

بيش از پيش به  "ىحكومت اسالم"هر جهت به وخامت بگرايد و حفظ 

و روشهاى اختناق آور متكى گردد. سبب شدند  "نهادهاى انقالبى"

استبداد جديد در پوشش تظاهرات ضد غربى و ضد امريكايى در صدد 

زدو بند برآيد و اينبار در مقام انقالبى و ضديت با امريكا، به ضرورت روابط 

دادى وابسته كه رژيم اسبت  وابستگى صحه بگذارد و راه را براى استقرار

اينك پس از تجربه انقالب، ضرورت آن و مقدر بودنش بر مردم معلوم 

 شده است، هموار گرداند.

ها در تضعيف انقالب ما و كشور ما استفاده  امريكا از همه وابستگى

داد اينها  كرد. مراحل مختلف كودتاى خزنده كه امريكا بايد انجام مى

محاصره اقتصادى قدم دوم بود. ايجاد  بودند: توقيف ارزها قدم اول بود.

ها، برانگيختن جنگ، سازش با استبداديان  انزواى سياسى، تركيب توطئه

رژيم جديد و تدارك يك نيروى جانشين براى اينكه پس از صاف شدن 

هاى سوم و چهارم و... بودند. استبداديان نيز  جاده قدرت بگيرند. قدم

كردند. مساله اين نبود كه با هم  مى بنوبه خود پابپاى سياست امريكا عمل

قرار گذاشته بودند و تقسيم كار كرده بودند. مساله اين بود كه همزمان با 

اين اقدامات، بايد به بازسازى   اقدامات امريكا، استبداديان با استفاده از

پرداختند و زمينه اصلى طرح كودتاى خزنده  استبداد در وابستگى مى

 "روحانيان"ها و "مسجد برو"و  "ههاى مكتبىگرو"اين بود كه نخست 

را از رئيس جمهورى جدا گردانند. تا بعد نوبت به جدا كردن مردم برسد. 

ها، بايد از رئيس جمهورى روى بر  مردم نيز با مالحظه اين مخالفت

تافتند. آنگاه آقاى خمينى به عنوان ترجمان خواست مردم، رئيس  مى

كرد. اين طرح اجراء شد. آقاى  ى مىگير جمهورى را مجبور به كناره

آنها. اگر   با مخالفت  خمينى نيز كرد آنچه كرد اما نه با موافقت مردم كه

گرفت در صحنه سياسى دو دسته بيشتر  با موافقت مردم اينكار انجام مى

نمى ماندند، نادانان حاكم و گرايشهاى جانبدار غرب، استبداديان حاكم از 

شد و مردم از هر  ند، پس روز بروز وضع خرابتر مىاداره كشور ناتوان بود

 "آمدند و از راه ياس، بحكومت غرب گرايان كه اقال جهت بستوه مى

دادند. مردم مخالف رئيس جمهورى  توانند كشور را اداره كنند تن مى مى

منتخب خود نشدند، آنها هم كه موافق نبودند موافق شدند و بدليل نقش 

يز نشدم و اينك مساله اصلى هر دو دسته، حذف تعيين كننده تو، حذف ن

 جانبداران خط استقالل و آزادى است.

كه به وقت بحث از عوامل اقتصادى به آنها  -از توطئه اقتصادى 

كه بگذريم، در اينجا در ميدان خالى سياست جهانى  -خواهم پرداخت 

كه امريكا در تنهايى هر چه خواست در سياه كردن چهره رهبرى و 

اش با  نظامى، از صدام و رابطه -هاى سياسى  الب ما كرد، از توطئهانق

رهبرى انقالب و جنگ و اثراتش در ايران و در منطقه و در جهان، از 

بازسازى استبداد از طريق حفظ ساختهاى وابستگى، از بازتاب امور باال 

در چگونگى بعمل درآمدن كودتاى خزنده، از ارتش و نيروهاى مسلح و 

كه پذيرفتند و اثر اين تحول بر گردش كاركودتاى خزنده و از تحولى 

حاصل اين همه، ضعف عمومى و از دست دادن توانايى صدور انقالب و 

بجاى آن صدور مغزها و نياز پيدا كردن به وارد كردن ضد انقالب، بحث 

 خواهم كرد.

دولت ما در دوران انقالب از داشتن سياست خارجى محروم بود. با 

فق بسيار مساعدى كه انقالب بوجود آورده بود، ما نتوانستيم در وجود ا

صحنه بين المللى حضور فعال پيدا كنيم. نه تنها نتوانستيم به پيشرفت 

جريان انقالبى كمك كنيم، بلكه نتوانستيم از شرائط مساعد براى حل 

مشكالت انقالب و كشور خود نيز سود جوييم. داليل ناتوانى ما از داشتن 

 ياست خارجى انقالبى از جمله عبارتند از:يك س

فقدان برنامه: همانطور كه توضيح دادم گرايشهاى سياسى  -1

داشتند و گرايشى كه بر دولت حاكم بود، تقدم آزادى  گوناگونى وجود مى

بر استقالل بود. عمل نشان داد كه فقدان يك برنامه جامع براى دستيابى 

دادن نسبت به وابستگى هايى كه  به استقالل و آزادى و القيدى نشان

سازد. وقتى  بيانگر سلطه خارجى بودند، حفظ آزاديها را نيز غير ممكن مى

اى براى استقالل و آزادى و جود نداشت، اتخاذ سياست خارجى  برنامه

بايد مبارزه با  شود، در حقيقت سياست خارجى ما مى فعال ناممكن مى

شورهاى ديگر جهان باشد و هر هدفهاى ابرقدرتها در كشور خودمان و ك

خواهد در موازنه عمومى قوا، ايران در قلمرو آنها  يك از دو ابرقدرت مى

گيرى در خارج  خواهد مركز تصميم قرار بگيرد، هر يك از دو ابرقدرت مى

كند، تابع  كشور ما باشد و آنچه دولت ما در كشور و خارج كشور مى

خواهد مهار منابع  قدرت مىسياست جهانى او باشد، هر يك از دو ابر

خواهد ارتش و دستگاه  ثروت ما را بدست آورد، هر يك از دو ابرقدرت مى

خواهد  ادارى ما وابسته و در اختيار او باشد.، هر يك از دو بارقدرت مى

در درست او باشد. هر يك  "رشد اقتصادى"هاى  اختيار اقتصاد و برنامه

هاى زير سلطه، براى صدور خواهد از وجود كشور از دو ابرقدرت مى

هاى باال بدون  مازادهاى خود به آنها استفاده كند و باالخره چون به دلخواه

توان  يك نظام اجتماعى وابسته و يك رژيم سياسى دست نشانده نمى

هاى اجتماعى وابسته و  دست يافت، هر دو ابرقدرت خواهان نظام

نى، به معناى غير اند. خارج شدن از نظام جها هاى دست نشانده رژيم

ها در ايران و همه جاى  ممكن ساختن دست يابى ابرقدرتها به اين هدف

سياست مماشات با امريكا از سويى و بى اطالعاى از رابطه   جهان است.

استقالل با آزادى و ضرورت اجراى يك برنامه طوالنى براى تغيير 

سبب هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى وابستگى،  ساخت
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شد كه ما نتوانيم سياست خارجى داشته باشيم. كارهايى كه به نام  مى

گرفتند، بيشتر عكس العمل و محافظه كارانه  سياست خارجى انجام مى

 بودند.

خواستيم برنامه جامع و متناسب با آن سياست  اما اگر هم مى -2

خارجى داشته باشيم، داليل ديگر از جمله، وجود مراكز متعدد 

يرى، مانع بزرگ كار بودند. درحقيقت اتخاذ تصميم به علت گ تصميم

شد. آقايان مهندس بازرگان و دكتر  همين مراكز متعدد، غير ممكن مى

يزدى بنا بر مسئوليتى كه به عنوان نخست وزير و وزير خارجه داشتند، با 

برژنسكى... در الجزاير مالقات كردند، آن مصيبت بر سر آنها آمد. حال 

خارجه كارش رابطه با خارجه است و اگر ايرادى بود بايد به  آنكه وزير

سياست خارجى باشد و نه مالقات كردن. خود من با موافقت شوراى 

انقالب و آقاى خمينى تقاضاى تشكيل شوراى امنيت را كردم. ابتدا 

امريكاييها مانع شدند، آقاى خمينى خود در يك سخنرانى گفت، اگر 

نيست، چرا شوراى امنيت به تقاضاى ما تشكيل  سازمان ملل تابع امريكا

هاى آقايان سالمتيان و سنجابى و فرهنگ و... بنا  دوگانگى  نشد؟ بر اين

شد شوراى امنيت تشكيل جلسه بدهد. ناگهان و بدون آنكه به وزير 

خارجه كمترين اطالعى بدهد، اعالميه صادر كرد و شركت در اين جلسه 

ها از  انصراف از تحويل گروگانها به دولت. دهرا ممنوع ساخت، قبول و بعد 

توان ذكر كرد. داشتن يك سياست خارجى وقتى ممكن  اين نمونه را مى

است كه دولت قادر به اتخاذ تصميم و اجراى تصميم متخذ باشد و هنوز 

 چنين دولتى تشكيل نشده است.

دليل ديگر ناتوانى از داشتن يك سياست خارجى، اين بود كه  -3

هاى بين المللى  هم اطالعى از دنيا و تحوالت آن و معنى سياست رهبرى

نداشت و هم بجاى اينكه سياست خارجى را بازتاب سياست داخلى 

داد. با اين  بشمارد، بدنباله روى از سياست خارجى رژيم پيشين ادامه مى

كرد و هنوز  تفاوت كه سياست خارجى را يك وسيله تبليغاتى تلقى مى

كوشد با اتخاذ مواضعى در زمينه سياست  هنوز نيز مى نيز چنين است.

خارجى، جو مساعدى براى خود در داخل ايجاد كند. حتى به اندازه رژيم 

سابق نيز دورنگرى ندارد، مصلحت آنى آنهم در حد برانگيختن احساسات 

غلبه قطعى بر سياست خارجى كشور  "مخالفان"و يا غير فعال كردن 

 دارد.

رجى، آنهم براى يك دولت انقالبى و آنهم در اما سياست خا -4

هاى توانا و آگاه دارد. وزير خارجه را بايد  موقعيت ايران، نياز به شخصيت

ها آگاه سازند و او را  ماموران مجرب و سفيران كاردان روز بروز از تحول

در اجراى سياست يارى رسانند. رهبرى كه مبناى كار خود را بر مخالفت 

تواند،  توانست و يا مى م و تخصص گذاشته بود، چگونه مىبا لياقت و عل

افراد مجربى را براى اجراى يك سياست خارجى انقالبى به خدمت 

 اند، كه مگو و مپرس. بخواند؟ وزارت خارجه را دچار فقرى ساخته

گاه بيگاه با جلب موافقت مراكز   هاى سياسى هم كه تصميم -5

به علت تغيير نظر يكى از اين مراكز  شدند، يا تصميمگيرى اصلى اتخاذ مى

و يا به داليل باال و يا به ديلى فقدان وسايل و امكانات مساعد خارجى، به 

آمدند. در حقيقت شرق و غرب به كنار، كشورهاى اسالمى و  اجرا در نمى

دانستند. در  كشورهايى غير متعهد و اروپا و... نيز جاى سياسى ما را نمى

سياست خارجى خود را داشت. سفيران و  "شخصيت"كشور ما هر 

و  "رئيس مجلس"و  "رئيس ديوان كشور"مسئوالن خارجى به نزد 

رفتند و از هر كدام حرفى و  و رئيس جمهورى و...مى "نخست وزير"

آميز شد كه تصميم گرفتم حتى  شنيدند. آنقدر اين رويه وهن نظرى مى

رم، چرا كه آنها هاى مسئول خارجى را نپذي المقدور سفيران و شخصيت

رفتند و اين  شنيدند بعد نزد آقاى بهشتى يا آقاى... مى نظرى از من مى

آقايان اصرار داشتند رئيس جمهورى را بى اعتبار سازند. اعتنايى به 

مصالح كشور نداشتند. مساله اصليشان بازسازى استبداد تحت رهبرى 

ى آبرو شدن انحصارى خودشان بود. چند نوبت با آقاى خمينى درباره ب

رژيم انقالبى بلحاظ نا مشخص بودن موقعيت و موضع جهانى و تغييرات 

ها و كارهاى ضدو نقيض در سياست خارجى، صحبت كردم.  سريع تصميم

پندارند، اينهم يك نوع  پنداشتند كه خارجيان مى خود و فرزندش مى

 زند، وزير خارجه حرفى مى "اى است. مثال سياست خارجى بسيار ماهرانه

گويد، پس فردا سومى يك حرف ديگر  فردا يكى ديگر خالف آنرا مى

شوند كه با كدام مقام طرف هستند و چه كار  ها گيج مى زند. خارجى مى

توانيم به مقصود خود دست پيدا كنيم.  بايد بكنند!! در اين شرائط بهتر مى

ند توان كردند كه قادر نبودند و هنوز نيز نمى پيداست ضعفى را توجيه مى

رفع كنند. نتيجه اين روش، بى وقر شدن دولت در خارج بود با اين بى 

وقر شدن، جايى در سياست جهانى و حتى در افكار عمومى كشورهاى 

شد. ايران انقالبى  كرد و تنهايى بدينسان تدارك مى زير سلطه، پيدا نمى

توانست به اتكاى موقعيت خويش نقش رهبرى در صحنه سياست  كه مى

ه دست بياورد و تغييرات اساسى به سود مستضعفان را ناگزير جهانى ب

برد. نقش  گرداند، به دست خويش عوامل جهانى مساعد را از بين مى

دهد كه در  هاى نفت، خوب نشان مى دولت انقالبى در باال بردن قيمت

صورت داشتن يك سياست خارجى، چه عرصه و عمل وسيعى 

 توانستيم داشته باشيم. مى

ينسان از داخل، امكان داشتن سياست خارجى از بين وقتى بد

داديم، امريكا كمال استفاده  رفت و امكانات خارجى را نيز از دست مى مى

را از غييت ما و تنهايى ما براى استفاده از ابزارهاى گوناگون، بخصوص 

كرد. از زمان گروگانگيرى،  سياست بين المللى و افكار عموم جهانى مى

ر فعال را براى كامل كردن انزواى سياسى كشور ما يك سياست بسيا

 برد. پيش مى

در سطح دولتها كار امريكا ساده بود: ندانم كاريهاى رهبرى ما و 

انگيخت، كار آن  تصميم هايى كه امريكا از راه ايجاد عكس العمل بر مى

كردند. در آغاز انقالب، عالوه بر كشورهايى كه از  دولت را بسيار ساده مى

نگريست و  كردند، اروپا بانظر مساعد به تغيير رژيم مى ب استقبال مىانقال

داشت. با پيش آمدن  زمينه همكارى مستقل از دو ابرقدرت وجود مى

داستان گروگانگيرى، امريكا موفق شد اروپا را به دنبال خود ببرد. ارتكاب 

هاى دفاع نكردنى و بهم ريختگى روزافزون اوضاع داخلى و پى  جنايت

د شان به صورت اختالل در روابط اقتصادى با دنياى خارج و... سبب آم

ها، افكار عمومى كشورهاى اروپايى و غير  شدند كه ما عالوه بر دولت مى

 اروپايى كه با انقالب ما روى موافق داشتند را نيز مخالف بگردانيم.

هاى مترقى اروپا  سفيران كشورهاى اروپايى و بسيارى از شخصيت

از سلطه امريكا خون بود و انقالب ايران را عاملى براى تغييرات  كه دلشان

شناختند، با اصرار تمام، گاه با لحنى  اساسى در سياست جهانى مى

گفتند، شما با گروگانگيرى امريكا و روسيه را داريد بيش  آميز مى التماس

شويد كه  كنيد. مانع از از اين مى از پيش حاكم بر سرنوشت خود و همه مى

ما سياست مستقلى در قبال شما اتخاذ كنيم. ما حاضريم همه گونه كمك 

كنيم تا ايران مشكالت خود را حل كند، ما را در وضعى قرار ندهيد كه 

ناگزير شويم جانب امريكا را بگيريم و... اما به ترتيبى كه پيش از اين 

رفت و به دست  توضيح دادم، اين حقايق و داليل بگوش رهبرى فرو نمى

داد. هم شرق و هم غرب در وضعى قرار  خود كشور را در انزوا قرار مى

گرفتند كه با پيشرفت سياست محافل حاكمه امريكا بسيار مساعد  مى

 شدند. مى

داشت،  در حقيقت روسيه اگر هم گرفتاريهايى از نوع افغانستان نمى
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خواست،  توانست گروگانگيرى را محكوم نكند و اگر هم مى نمى

ست بطور جدى سياست امريكا را خنثى گرداند. بدينسان، توان نمى

امريكا از سويى با ايجاد نگرانى در كشورهايى نظير چين درباره پيشرفت 

كردند  ها در اين باره نگرانى خود را به ما ابراز مى چينى -سياست روسيه 

و از سوى ديگر با كارپذير ساختن سياست روسيه و همراه كردن اروپا،  -

انع جدى با تمام وزن غول آسايش پى در پى بر سر و روى بدون م

ها ساخته بود، فرو  كشورى كه رژيم پهلوى آن را گرفتار انواع ضعف

كوفت، از نابختيارى، رهبرى ما خود عامل پيشبرد اين سياست  مى

داد كه  گشت و كشورهاى غير متعهد را نيز در وضعى قرار مى مى

 د.توانستند جانب ما را بگيرن نمى

نداشتن سياست خارجى، سبب شد كه تمايالت گروهى بر روابط ما 

با دنياى عرب تاثير قطعى بگذارد. تا وقتى من سرپرست وزارت خارجه 

شدم، روابط با ليبى برقرار نشده بود. محل سفارت اسراييل را به سفارت 

فلسطين داده بودند، اما آنرا پس گرفته بودند. دولت و شوراى انقالب، 

اى باز  به قطع رابطه با مصر نداد، اما آقاى خمينى با صدور اعالميهرأى 

بدون شور با دولت و شوراى انقالبى كه خود برگزيده بود، به آقاى دكتر 

يزدى وزير خارجه دستور قطع رابطه با مصر را صادر كرد. عراق دست 

آشنايى پيش آورد، اين دست پس زده شد. در خليج فارس، سياست 

ما مواضعى كه هر كس براى جلب نظر گروهى از مردم اتخاذ نداشتيم ا

بايد  كرد، ترس بزرگى را برانگيخته بود. بدينقرار انقالب ما كه بحق مى مى

الگوى موفق حركت انقالبى به استقالل باشد و در كشورهاى عرب 

هاى مساعدى در جهت رهايى مجموعه بزرگ ما از سلطه شرق و  موج

هاى  تر ساخت و بتدريج عامل تحكيم رژيم آشفته غرب برانگيزد، وضع را

 وابسته و قوت كار اسرائيل شد.

هاى مناسب را از  سياست امريكا نه تنها از راه تحريك، عكس العمل

انگيخت، بلكه با ايجاد شرائط  هاى مختلف و رهبرى بر مى زبان گروه

هاى ما، زمينه حمله عراق به ايران را فراهم  مساعد و تشديد ضعف

ساخت. خود ما نيز در  آورد و كشورهاى عرب را بر ضد ما متحد مى مى

كنيم تا جايى كه با  كرديم و مى اين زمينه منتهاى كمك را به امريكا مى

ها "مكتبى"افشا شدن خريد اسلحه از اسرائيل، آبروى آقاى خمينى و 

 در دنياى عرب و مسلمان بر زمين ريخت.

ها  با انزواى ما در سطح ملت انزواى سياسى ما در سطح دولتها،

تكميل شد. در حقيقت )در ماههاى اول انقالب( انقالبى چنان شكوهمند 

شد كه بدون تالش از سوى ما،  با درخششى چنان خيره كننده، سبب مى

ها درباره اين  متفكران و نويسندگان در همه جاى دنيا، كتابها و مقاله

ابتكارها را برانگيخته بود و به  ها و انقالب بنويسند. انقالب ما، انديشه

شد. دنياى بحران زده در انقالب ما،  تدريج به يك جريان قوى تبديل مى

ديد براى نجات از  يافت. در آن، راه مى پيام اميدى براى همه جهان مى

ماديت خشن و فرساينده. اين انقالب مثل انقالبهاى ديگر نبود كه تصور 

را در اتخاذ روشهايش دچار ترديد سازد، ها  ها و قربانيها، ملت ويرانى

توانست بدان دست يازد. غرب بيشتر تشنه  انقالبى بود كه هر ملتى مى

 شد. اين پيام معنوى بود چرا كه زير فشار تمدن مادى خويش خورد مى

از نابختيارى، درباره انقالب ما نيز ديگران كتاب نوشتند، مقاله 

ان و متفكران خودى، هنوز كار نوشتند و فيلم تهيه كردند. روشنفكر

اند و همين نكته بنفسه بيانگر چرايى پيش افتادن  جدى عرضه نكرده

 گرايش استبدادى است...

بارى تفوق سياسى و تبليغاتى، از بين رفت. دستگاه تبليغاتى غرب 

و شرق بكار افتادند و اعتبار انقالب و بيش از آن رهبرى آنرا از بين بردند. 

توانستند  دستگاه رهبرى دست داشتند، قدر مسلم مى اگر نگوييم در

هاى مناسب،  هاى مناسب را برانگيزند. از جمله عكس العمل عكس العمل

بيرون كردن خبرنگاران و راه ندادن به آنها بود. چند نوبت موفق شدم اين 

كند، از در دنيا  تصميم را لغو كنم، اما رهبرى به خالف آنچه وانمود مى

ترسيد و امروز بيشتر  گذشت بسيار مى نچه در كشور مىبازگو شدن آ

ترسد. خالى شدن ايران از خبرنگاران در قلمرو تبليغاتى نيز سياست  مى

ها و زبانها در همه جا  ساخت. اينك قلم امريكا را بى رقيب و بى مزاحم مى

هاى حاكمان جديد را بزرگ و بزرگتر نمايند و در  افتادند، تا زشتى بكار مى

ن منعكس بسازند. كارزار تبليغاتى آنقدر باال گرفت كه بسيارى جها

مقامات مذهبى به بهانه كارهايى كه در ايران از سوى مالتاريا و شخص 

گرفت، غير اسالمى خواندند. اينك استعدادى كه  آقاى خمينى انجام مى

اسالم در بسيج يكجا و موفق تمامى يك ملت براى يك تغيير بنيادى 

ود، فراموش شده بود. اين سئوال مطرح شده بود كه آيا نقص نشان داده ب

گرفت كه  از رهبرى است يا از ايدئولوژى؟ اينك اسالم مورد طعن قرار مى

 دينى استبداد ساز و روش بدترين خشونت هاست.

شد. من در اين  مى  بدينسان انزواى سياسى، با انزواى فكرى كامل

ى به آقاى خمينى و اعضاى باره عالوه بر هشدارهاى حضورى و كتب

ام و خطرها را بازگو  ها را گفته شوراى انقالب، به مردم كشور نيز گفتنى

ام. آقاى خمينى نيز دو نوبت در مقام پاسخگويى برآمد و گفت: خير  كرده

ما در انزوا نيستيم. مستضعفان جهان با ما هستند. بسيار دير در مقام 

در انزوا قرار گرفته است. اما توجيه مشكالت كشور پذيرفت كه كشور 

 پذيرفت كشور در انزواست، بدو دليل: چرا نمى

اول: قبول انزوا، به معناى اعتراف به غلط بودن سياست داخلى و 

خارجى و بنابراين تن دادن به تغيير آن و بخصوص تن دادن به صرف نظر 

 كردن از استقرار استبداد مالتاريا بود.

وا براى پيش بردن مقاصد داخلى بود. ابتدا دوم: استفاده از همين انز

انجاميد، بعد كوشيد  كرد كه كار به محاصره اقتصادى و جنگ مى باور نمى

 ها در پيش برد مقاصد خويش استفاده كند. از همين بدبختى

 آورد: اما اين انزوا، اثرات مرگ بارى ببار مى

تبار اسالم ما برد. اع اعتبار جهانى انقالب اسالمى ما را از ميان مى -

برد. اعتبار ملت ما را به عنوان يك ملت هوشمند و بالغ از  را از بين مى

برد. دستگاه تبليغاتى سلطه گران و نيز رفتار مالتاريا، اين فكر را  بين مى

كردند كه مردم ما نادانند، روزگارى گرفتار  در مردم جهان القاء مى

به ترقى دادن كشور نيز بوده اند كه فى الجمله مايل  استبداد شاهى بوده

خواهد كشور را قرنها  اند كه مى است و اينك گرفتار استبداد دينى شده

به عقب ببرد. بدينسان زمينه جهانى توطئه داخلى و خارجى بر ضد رژيم 

 شد. انقالبى فراهم مى

توانست نيازهاى اساسى خود را رفع  به علت اين انزوا، كشور نمى -

فى خود را قوى سازد تا بتواند در صورت تجاوز يا اجراى كند و به اندازه كا

هاى ديگر براندازى، از خود دفاع كند. احساس اين ضعف از سوى  طرح

هاى خارجى را درباره مداخله براى سرنگون كردن  خودى و بيگانه، قدرت

 ساخت. دولت ما، دچار وسوسه مى

از بين  ها بود را وحدت مصنوعى كه نتيجه جوسازى  بتدريج آن -

آورد. چرا كه به  برد و زمينه اختالفهاى بسيار شديدترى را بوجود مى مى

سبب انزوا، سرمايه گذاريها و توسعه فعاليتهاى صنعتى دچار توقف 

گرديد. بيكارى و  هاى اقتصادى موجود نيز كاسته مى شدند. از فعاليت مى

دينسان افزودند. ب شدند و بر دامنه نارضايى مى گرانى روزافزون مى

ها، تمايل به  ها و از رهگذر توطئه هاى داخلى و خارجى توطئه زمينه

 شدند. بيشتر مى "نهدهاى انقالبى"استفاده روزافزون از 

شد،  وقتى موقعيت جهانى براى ضربه زدن به انقالب فراهم مى
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ها براى آزمايش  آمدند. بعضى از اين طرح طرحها تهيه و به اجرا در مى

بودند، بعضى ديگر بكار ايجاد  لت رژيم جديد مىقدرت مقاومت دو

اى براى آن  رفتند، پاره شكافهاى پرنكردنى ميان ارتش و رژيم جديد مى

شدند كه اگر به نتيجه نرسيدند بكار تضعيف رژيم  به اجرا گذاشته مى

جديد بيايند و در مجموع جوى را بوجود آوردند كه در آن، حال فوق 

وى مسلح و روشهاى فشار و تضييق ناگزير گردد. العاده و استفاده از نير

واقعيت موجود خود بهتر گواه بر اينست كه مقصود اصلى همه اين 

ها بازسازى استبداد بوده است. وقتى در سرنوشت انقالبهاى انجام  توطئه

كنيم، يك اصل تغييرناپذير در  گرفته در كشورهاى زير سلطه نظر مى

شود و آن اينكه در همه جا امريكا  ن مىسياست خارجى امريكا بر ما روش

با استقرار دمكراسى مخالفت كرده است و سرانجام با استقرار استبداد، 

مرداد، نمونه منحصر  28آن كشورها را بخود وابسته كرده است. كودتاى 

نيست. كودتاى شيلى نيز هست. پيش از اين كودتاها، كودتاهاى بسيارى 

آسيا و افريقا، از سوى سيا بر ضد دولتهاى  هاى در امريكاى التين و قاره

 اند. دمكرات انجام گرفته

  

 

  طبس خورده شكست طرح ـ الف
  

جزئيات اين طرح بر ما   است. "طرح طبس"ها  از جمله اين توطئه

اى امريكايى با چندين هلى  دانيم عده روشن نشده است. همينقدر مى

اى سبب مرگ جمعى از آنها  اند. در آنجا سانحه كوپتر در طبس فرود آمده

اند. از مداركى كه از داخل  گشته و بقيه را از همانجا بازگردانده

آيد كه آزاد كردن گروگانها بهانه  هليكوپترها بدست آمدند، اينطور بر مى

و مجوز طرح بوده است. اين امر كه برااستى قصد واژگون كردن رژيم را 

كنند كه  حكايت از اين مى اند، معلوم نيست. داليل بسيار داشته مى

مقصود اصلى كاشتن تخم سوءظن و بارور كردن آن بوده است.البته 

گويند از مدتها پيش، كسى در گاراژى تعدادى كاميون آماده  مى

كرده است كه بعد از شكست طرح طبس ناپديد شده است.  نگاهدارى مى

آنچه از اين از اينگونه اطالعات و شايعات بسيار بودند، اما اثر عملى و 

طرح بجا ماند، بيشتر سوءظن به ارتشيان، خصوص فرماندهان نظامى بود. 

شمرد كه انجام طرح براندازى بدون  چرا كه هر كس اين فكر را منطقى مى

بود. پس از وقوع اين واقعه،  مشاركت جدى نيروهاى نظامى غير ممكن مى

كرد،  لت نمىآقاى خمينى كه تا آن وقت در كار ارتش بطور مستقيم دخا

پى در پى براى تغيير فرماندهان نيروهاى سه گانه و رئيس ستاد ارتش 

فشار آورد. با آنكه فرماندهى كل قوا را به من تفويض كرده بود، خود دو 

مشاور را برگزيد و به من گفت تا زنده هستم بايد خودم در كار ارتش 

كرد و  يه مىدخالت كنم. وى در رام كردن ارتش بيشتر به عامل ترس تك

داد. دو بار از سوى  كند و داستان طبس بهانه خوبى به دست او مى مى

شوراى انقالب و يك گروه نظامى، درباره نقش نيروى هوايى در اين ماجرا 

تحقيق شد و هر دو بار روشن گشت كه سرلشگر باقرى فرمانده نيروى 

د كردن وى هوايى بى تقصير است، اما وى در زندان است. بارها براى آزا

گفته بود شخص آقاى خمينى  "قاضى"فشار آوردم و اين اواخر 

 خواهد او همچنان در زندان بماند. مى

شمارد، به سه گروه  آن نظر كه طرح طبس را طرح گسترده كودتا مى

 كند كه بعد از شكست طبس شناخته شدند: اشاره مى

 گروه عقاب. -3شبكه بختيار،  -2شبكه ترور،  -1

اى  ور، كسى دستگير نشد اما معلوم شد كه چنين شبكهاز شبك تر

وجود دارد. يكى از افراد اين شبكه اطالعاتى از فعاليتهاى آن در اختيار 

دفتر رياست جمهورى گذاشت و بعد معلوم نشد چه بر سر او آمد. از 

هاى نظامى و غير نظامى كسانى دستگير شدند. اما  شبكه بختيار با شاخه

 "نيروى مخصوص"بيشتر از افراد نيروى هوايى و  از گروه عقاب كه

بودند، افراد بسيارى دستگير شدند.در شبى كه قرار گذارده بودند طرح 

كودتايى را به اجرا بگذارند. پس از دستگيرى، آقاى خمينى به آقاى 

موسوى اردبيلى گفته بود كه همه بايد اعدام شوند. من از اين حرف بسيار 

فتم و گفتم مجازات كوركورانه در هيچ دينى و آئينى تعجب كردم. نزد او ر

نيست. بايد الاقل سياستى داشت و طبق آن عمل كرد. چرا بايد همه را 

كشيد، چه  اى مى اعدام كرد؟ بعد شما با ارتشى كه افراد آن را به بهانه

خواهيد كرد؟ اينكار نه از لحاظ شرعى درست است و نه از نظر مصلحت و 

ت انسان و نه از جهت افكار عمومى جهان. گفت خير از هر نه از نظر كرام

لحاظ درست است. اگر قاطعيت بخرج ندهيم هر روز از از اين طرحها اجرا 

خواهند كرد و باالخره نخواهند گذاشت جمهورى اسالمى برقرار شود. 

 تنها وقتى جنگ شروع شد، توانستم بقيه را از اعدام معاف كنم.

ها بجا گذاشتند، القاء  آن، كشف اين شبكه اثرى كه طبس و بعد از

سوءظن بيشتر در ذهن آقاى خمينى و مالتاريا نسبت به ارتش و در 

 نتيجه افتادن بجان ارتش و تحقير و تضعيف آن بود:

اى از فرماندهان نظامى بر اين باور بودند كه اين طرحها هيچيك  عده

راهم آوردن زمينه هاى تضعيف ارتش براى ف طرح كودتا نبودند بلكه طرح

و همدستان   گفتند كه نه با يك عده امريكايى اند. مى طرح اصلى بوده

توان انجام  ايرانيشان و نه با جمعى افسر )گروه عقاب( كودتاى موفق نمى

داد. چه نظر اينها صحيح باشد چه نباشد، نتيجه عملى اين طرحها، فشار 

تر به  و تمايل قطعى "بىنهادهاى انقال"بيشتر به ارتش، تكيه بيشتر به 

ها بود كه قرار انحالل  كاستن از آزاديها شد. پس از كشف شبكه و طرح

اينها بايد "ها، لغو شد و آقاى خمينى گفت  دادگاههاى انقالب و كميته

. در جريان كشف كودتا بود كه كادر فرماندهى لشگر خوزستان از "باشند

از بين بردن فرماندهى بين رفت. بيهده است بگوييم طرح اصلى همين 

لشگر خوزستان و از بين بردن روحيه نظاميان و افزايش دخالتها در ارتش 

و مايوس ساختن فرماندهان از خدمت در ارتش بوده است و همه كسانى 

اند. دليلى در  كه عمل كردند و اين نتيجه را ببار آوردند، عامل امريكا بوده

توانيم باستناد بيماريهايى كه  مى دست نداريم كه همه را متهم بسازيم اما

مبتاليان به كيش شخصيت بدآنها گرفتارند، بگوييم اين طرحها با 

هاى مناسب، نتايج مطلوب را از لحاظ تضعيف  برانگيختن عكس العمل

عمومى ارتش و بازسازى استبداد ببار آوردند، قضاياى دانشگاه و سنندج 

رتش در خاك عراق و تركيه همزمان بوجود آمدند. اطالع از تشكيل يك ا

ها از مرز روسيه تا مرز پاكستان براى  و ايجاد يك شبكه گسترده از ايل

ها مقارن بود. و همين  ايجاد يك درگيرى گسترده با كشف اين توطئه

گفتند  زمان بود كه مطبوعات امريكايى از قول مقامات اين كشور مى

موشك در اختيار  امريكا براى تضعيف رژيم خمينى بايد سالح و حتى

 جنگند از جمله كردها بگذارد. نيروهايى كه با رژيم خمينى مى

مجموعه اين طرحها از سوى ما، طرح عمومى امريكا براى براندازى 

 شدند: شد و براى مقابله با آنها، دو راه حل پيشنهاد مى تلقى مى

راه حلى كه من جانبدار آن بودم، ايجاد نظم در كار دولت و بسط  -1

زاديها و از بين بردن همه سانسورها و تمام كردن كار گروگانها از موضع آ

قدرت و پرداختن به اجراى برنامه استقالل همه جانبه بود. وقتى اين 

روش را پيشنهاد كردم يكى از آقايان هاشمى يا مهدوى كنى گفتند: شما 

 ايده آليست هستيد!

ن مجاهدين طرح ضد كودتا: اين طرح را گردانندگان سازما -2

انقالب اسالمى با نظر آقاى بهشتى، تهيه كرده بودند. خالصه آن در دو 
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 مرحله اين بود:

ايجاد كميته هايى از نمايندگان سپاه پاسداران و  -مرحله اول 

 ها و دادگاه انقالب براى در دست گرفتن امور و انجام اقدامات زير: كميته

 سابق و سران سابق ارتش توقيف همه ساواكيها و افراد موثر رژيم  -

 هاى مشكوك و تحت نظر گرفتن افراد و گروه -

  سركوب سازمانهاى مخالف رژيم جمهورى اسالمى -

تدريجى ارتش. بنا بر اين طرح ارتش تحت   مرحله دوم: انحالل

آمد، تصفيه روش حاكم  مراقبت و حاكميت دائمى نهادهاى انقالبى در مى

 شد. بر آن مى

شدند و تا از بين بردن زمينه  همه شهرها مستقر مى ها در اين كميته

بينى كه كودتاى حقيقى  دادند. مى اى بكار خود ادامه مى هر گونه توطئه

همين كودتا بوده است و طرحهاى كشف شده در حقيقت زمينه سازى 

 اند! براى انجام اين كودتا بوده

بت از با تصويب اين طرح مدر شوراى انقالب مخالفت كردم و چند نو

آن در كارنامه ياد كردم. اما بازسازى استبداد با اجراى طرح كودتاى 

 خزنده انجام گرفت و گروهى نيز از راه نادانى در آن وارد شدند...

از سابق بنا بر تضاد نهادهاى   پس از كشف اين طرحها، از نو و بيشتر

ا جديد و قديم خصوص ارتش و سپاه، شهربانى و كميته، گذاشته شد و ب

همكارى دادگاههاى انقالب، ميدان عمل وسيعى در اختيار سپاه و 

ها قرار گرفت. آقاى بهشتى نيازى به اينكه طرح تصويب شود، نديد  كميته

 و آنرا به اجرا درآورد.

هاى پيش از شروع جنگ عراق بر ضد  دو جريان عمده مشخصه ماه

 ايران بودند:

 ادى و انزواى سياسى وادامه بحران گروگانگيرى و محاصره اقتص -1

تعميم و تشديد جنگ داخلى. عالوه بر كردستان، ناگهان تب  -2

مخالفت با خان باال گرفت و از مرز روسيه تا مرز پاكستان مبارزه با خانها 

هاى مختلف كشور  شروع شد. ابتكار بظاهر از فرماندهان سپاه در قسمت

ى و همزمان، فهمد كه يك جريان عموم بود. اما عقل ساده نيز مى

تواند از نقشه و فرماندهى واحدى پيروى نكند. غير از خان كشى، تب  نمى

كشى نيز باال گرفت و جنگ در  "چپى"و  "جنبشى"و  "مجاهد"

كردستان تشديد شد. اين وضعيت سبب شد كه نيروهاى مسلح ما در 

سراسر كشور پراكنده گردند و نيروى قابل و حتى اندك نيز در دست 

كل قوا براى مقابله باخطر خارج نمايد. ضعف ما آشكارتر از آشكار فرمانده 

بود و آقاى صدام حسين حق داشت اطالعاتى را كه امريكاييان يا 

گذاشتند، باور كند و در فكر آن  وابستگان ايرانى آنها، در اختيارش مى

افتد كه با حمله به ايران هم كار رژيم جمهورى اسالمى را بسازد و هم مرد 

ى خاورميانه در دو دهه اخير قرن بيستم بگردد و هم در آغاز قرن قو

را تجديد كند و بغداد را مركز خاورميانه  "عظمت دوران عباسى"بيستم 

 بگرداند.

  

 خمينى با صدام جنگ ـ ب
  

سالها پيش، در نجف آقا مصطفى خمينى، موضوعى را پيش كشيد و 

از جمله حاضر است  گفت دولت عراق حاضر به همه گونه همكارى است

خواست كه  ساعت راديو در اختيار ما بگذارد و از من مى 4روزى 

مسئوليت چهارساعت برنامه و بقيه كارها را بر عهده بگيرم. پاسخ من اين 

خواهد براى حل  بود كه استفاده از امكانات يك چيز است. رژيم عراق مى

رژيم شاه سازش كرد،  مساله كردستات عراق، از ما استفاده كند. بعد كه با

ايم. اينكار  ايم و هم در نظر مردم كشور، بى اعتبار شده ما هم قربانى شده

وقتى معنى دارد كه ما جريان قوى در داخل كشور شده باشيم. ايران به 

حركت آمده باشد و تا حدودى اطمينان حاصل شده باشد، كه تغيير 

سازد و پيشنهاد را  ىسياست عراق تاثير جدى بر جنبش در كشور وارد نم

نپذيرفتيم. آن زمان نظر اين بود كه همه باشند و مرا تا حدودى انتقاد 

 كنم و بعد... هاى چپى همكارى نمى كردند كه چرا با گروه مى

يكبار نيز در پاريس يك مسئول عراقى با من در باره تحول در ايران 

نكرد. تا اينكه صحبت كرد. اما مواضع من روشن بودند و ديگر ادامه پيدا 

در الجزاير، موافقتنامه الجزيره با پادرميانى بومدين و بدرخواست مصرانه 

آميز آقاى صدام حسين، منعقد شد. پس از انعقاد موافقتنامه،  و تضرع

روش رژيم عراق با مخالفان رژيم شاه تغيير كرد و پس از انقالب معلوم 

نيز  "امنيتى"هاى  زمينهشد كه با رژيم شاه قرارداد محرمانه همكارى در 

 اند. منعقد كرده بوده

وقتى امواج قيام مردم باال گرفتند، فشار دولت عراق بر آقاى 

 خمينى نيز افزون شد تا جايى كه آقاى خمينى به پاريس آمد و...

در ماههاى اول انقالب آقاى صدام حسين، آقاى موسوى اصفهانى را 

ارى با انقالب ايران است. در اين به ايران فرستاد كه آماده همه گونه همك

رساند.از اين سو نيز  زمان رژيم او به مخالفان جمهورى اسلحه و كمك مى

 شدند. ها مى به مخالفتن رژيم عراق همينطور كمك

پيام آقاى صدام حسين را با آقاى خمينى در ميان گذاشتم. يك 

ضعف بزرگ آقاى خمينى اين است كه عكس العمل است و نه عمل. و 

اى هم هست. به حكم اين ضعف در برابر پيشنهاد آقاى  عكس العمل ساده

گويد.  صدام حسين، گفت او آدمى بسيار دروغ گو است . دروغ مى

كند بلكه رژيمش را از سقوط نجات بدهد   خواهد موافقت ما را جلب مى

كند. گمان  ما نبايد مردم عراق را مايوس بكنيم، رژيم او بزودى سقوط مى

كرد  مردم عراق، از الگوى ما پيروى خواهند كرد و باز گمان مى كرد مى

 حداكثر چند ماه بيشتر از عمر رژيم عراق نمانده است.

كوششهاى ديگرى از جمله در زمان وزارتخانه آقاى دكتر يزدى به 

عمل آمدند امت همواره به داليلى كه برشمردم، اتخاذ تصميم در زمينه 

و روابط ميان دو رژيم روز بروز بيشتر به سياست خارجى غير ممكن بود 

گراييد. جنايت رژيم عراق در كشتن آيت اهلل محمد باقر صدر،  وخامت مى

 روابط را سخت وخامت بار گرداند.

داشت و دائم  تر از همه داليل باال وجود مى يك عامل شخصى قوى

ت كردند: براى اثبا اطرافيان آقاى خمينى در حضور و غياب او تكرار مى

كردند كه تمام كسانى  ماموريت الهى براى آقاى خمينى، اينطور ادعا مى

اند، دو تن بيشتر  اند، از بين رفته كه با آقاى خمينى مخالفت كرده

اند، كارتر و صدام حسين. كارتر درانتخابات شكست خواهد خورد و  نمانده

شود و دنيا با اعجاب شاهد اين واقعيت  صدام حسين هم سرنگون مى

اند. اين  واهد شد كه، مخالفان مرد خدا بطور باور نكردنى، از ميان رفتهخ

جنبه عامل مهم و موثر در سياست ايران در عراق بود. بار ديگر مواجه با 

تر از كيش شخصيت و  همان واقعيتم كه براى يك ملت هيچ خطرناك

 نادانى نزد رهبر و يا رهبران يك انقالب نيست.

حمله عراق به ايران فراهم بود. الزم نبود  بدينقرار زمينه خارجى

امريكا طراح نقشه حمله باشد، كافى بود چراغ سبز نشان بدهد و 

خوشحال گردد و روسيه شوروى نيز جبهه مخالف نگيرد. دولتهاى دنيا و 

هاى سياسى  نيز افكار عمومى مخالفتى با حمله آشكار نكنند. اين واقعيت

د. هم ما و هم دولت عراق از آنها آگاه بين المللى از پيش معلوم بودن

بوديم. اطالعات واصله درباره حمله عراق حكايت از آن داشتند كه در 

اند.  تهيه طرح حمله، امريكاييان و همدستان ايرانيشان مشاركت داشته

امر مسلم اينست كه در مرزهاى روسيه جنگ در گرفته است و دو 
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از جنگ دوم بدين سو، چند بار  ابرقدرت تا اين زمان بظاهر تماشاگرند.

اند؟ و در مناطق حساس و  اين دو ابرقدرت بظاهر تماشاچى بوده

ترين آنها، ايران اگر تماشاگرى توام با آرامش را بسود خود  حساس

 شدند؟ يافتند، چگونه به ايفاى اين نقش قانع مى نمى

در داخل كشور نيز شرائط حمله خارجى فراهم بود. ارتش تحت 

فشارها قرار داشت. وقتى از فرمانده نيروى زمينى خواستم كه انواع 

مسئوليت اداره نيروى زمينى را بر عهده بگيرد، گفت نيروى زمينى وجود 

ندارد كه من فرماندهى آنرا بر عهده بگيرم. با وجود اين پذيرفت كه تا 

انگيز نيروى زمينى  تواند براى سرو صورت بخشيدن به وضعيت غم مى

ها، نفربرها، تانك برها مدت يكسال و نيم بحال خود  ها، توپ نكبكوشد. تا

تانك قادر به شركت درعمليات بودند. و  28رها شده بودند. در خوزستان 

ها و  همين نيروى زمينى پراكنده بود، بلحاظ جنگ در كردستان و توطئه

ها بوجود آمده بود، نيروى زمينى كه  هاى ايل اى كه با خان رابطه خصمانه

داشت. عالوه بر اين نيروهاى سه  قادر به عمليات جدى باشد وجود نمى

گانه به علت نبودن قطعات يدكى، قادر به اجراى طرحهايى كه مستلزم 

 قبول تلفات باال براى سالح سنگين باشد نبودند.

بر اين مشكل محاصره اقتصادى و خطر ته كشيدن منابع ارزى نيز 

ايى محصول اين موقعيت استثنايى شدند. تشكيل دولت رج افزوده مى

بود. در حقيقت تن دادن به كشمكش بر سر نخست وزير، مستلزم قبول 

ها  اين خطر بود كه عراق حمله كند و شكست نصيب ما گردد و كاسه كوزه

بر سر رئيس جمهورى شكسته گردند و وضعى بوجود آيد كه نجات كشور 

توانستيم مسئوليت خطرى  و رژيم انقالبى غير ممكن گردد. به هيچرو نمى

را كه وجود كشمكش سياسى ميان آقاى خمينى و مجلس از سويى و 

كرد بپذيريم. البته  اينجانب از سوى ديگر براى موجوديت كشور ايجاد مى

بعد كه توانستيم مقاومت را سازمان بدهيم و ارتش را تجديد سازمان 

م، بى جهت به فشار گوي كنيم، بارها بخود گفتم و شايد هنوز نيز بخود مى

آقاى خمينى تسليم شدم و كسى را به سمت نخست وزيرى پذيرفتم كه 

از ناحيه او وضعيت فعلى پديدار گشته است و اين هنوز از نتايج 

 سحراست.

رسيد. آقاى خمينى از راه  بهررو، وضع بنظرم بغايت خطرناك مى

وضعيت دنيا كنند  هاى ثابت آدمهايى كه گمان مى نادانى با همان برداشت

همواره همانست كه بود، مدعى بود كه جنگ نخواهد شد و كسى به ايران 

برد پيش كشيدن خطر حمله براى پايان  حمله نخواهد كرد. گمان مى

بر ارتش است. فرمانده نيروى زمينى نزد او رفت و  "نظارت"دادن به 

م نسبت به دخالتهاى افراد و سازمانهاى غير مسئول در امور ارتش اعال

خطر كرد. به او گفت كه اگر خطر جنگ جدى بشود، هر پيش آمدى 

 ممكن است.

هاى  سمينار تشكيل شد اما بى فايده بود. افسران ارتش به بهانه

گرفتند. به عنوان نمونه، فرمانده  مختلف مورد تحقير و تعقيف قرار مى

تيپ دزفول گرفتار و زندانى و شكنجه شد. اثر شكنجه هنوز بر بدن او 

لنگد. فرمانده لشگر اهواز نيز زندانى و چند نوبت بشدت  باقى است و مى

كتك خورد. فرمانده لشگر خراسان را توقيف كردند به تهران آوردند، سر 

روز زندان مجرد، گفتند آزاد است و او نزد من  4او را تراشيدند و پس از 

 آمد، گريست و گفت من يك سرتيپ ارتش هستم و با تحقيرى كه مرا

توانم بازگردم و لشگر را فرماندهى كنم! در كرمانشاه  اند، چگونه مى كرده

سرهنگى را بدون دليل توقيف كردند و او را به مستراح شويى واداشتند 

 و...

آميز، براى بازديد لشگر كرمانشاه به  در اين وضعيت از هر لحاظ ياس

ن بسيار با كرمانشاه رفتم. در آنجا بود كه هلى كوپتر ما سقوط كرد. م

نشاط بودم شايد نشاط مرا همراهان حمل به شجاعت كردند اما جز اين، 

شوم و ناظر شكست و خطرات  از اينكه تا چند لحظه ديگر كشته مى

هاى اول  كردم. در ماه گردم، احساس آرامش و شادى مى ناشى از آن نمى

. جنگ نيز بارها خطر مرگ نزديك شد، مرگ برايم آرزو كردنى شده بود

آورى كه على رضا نوبرى به اين تمايل به مرگ پى برد و مرا  مى ياد به

در انقالب  -بدون اسم بردن  -اى نيز در اين باره  انتقاد كرد و سرمقاله

اسالمى نوشت. اما خطر تنها شكست نبود، خطر اين بود كه شكست به 

قيمت مرگ انقالب و ايجاد وضعيتى تمام شود كه مردم ناگزير نتايج 

مصيبت بار آنرا بروزگاران دراز تحمل كنند. و جنگ با حمله عراق شروع 

 شد.

كرد هم  درباره طرحهايى كه ضد انقالب به دستيارى امريكا تهيه مى

رسيدند. بنا بر موقع و به مناسب  در ماههاى اول انقالب اطالعاتى به ما مى

ه چهارشنبه رساندم از جمله در سرمقال اين اطالعات را به اطالع مردم مى

دو اطالعى را كه رسيده بودند، به اطالع عموم رساندم.  1358مهرماه  25

هاى خليج فارس، پول بسيار و گذرنامه و همه گونه تسهيالت  شيخ نشين

گذارند...دولت عراق چهارپايگاه براى تعليمات  ها مى در اختيار ساواكى

انقالب  بر ضد خرابكارى بوجود آورده است و سليمانيه را مركز عمليات

  {23}ايران قرار داده است.

بر اساس اطالعاتى كه به ما رسيده بودند، مراحل طرح حمله نظامى 

كرديم: مرحله اول حمله نيروهاى نظامى  عراق به ايران را اينطور تصور مى

شود. به  عراق سبب سقوط استانهاى خوزستان و ايالم و كرمانشاه مى

الشى شدن ارتش ما، كردستان و آذربايجان دنبال سقوط اين استانها و مت

كنند، در اين وقت نيروى ضد انقالب در پاره غربى  غربى نيز سقوط مى

شود و تصرف  كشور كه همه ثروت كشور نيز در آن قرار دارد مستقر مى

 بقيه كشور نيز براى او مشكل نخواهد بود.

حمله را  نزديك به دو ماه قبل از حمله، گزارش اداره اطالعات ارتش،

كرد. در صفحه اول گزارش نوشتم آنرا به اطالع امام  قريب الوقوع مى

برسانيد. از سرتيپ فالحى جانشين رئيس ستاد ارتش و سرهنگ كتيبه 

رئيس اداره اطالعات ارتش خواستم گزارش را نزد آقاى خمينى ببرند و 

او توضيحات الزم را هم بدهند. يك هفته بعد در حضور فرزند و دامادش 

گزارش صحبت به ميان آوردم. گفت: اين حرفها بى خود   را ديدم. درباره

ها از خودشان  كند. اين حرفها را نظامى است، هيچكس به ايران حمله نمى

خواهند كسى در كار آنها نظارت نكند. خدايا چه دردى  آورند، مى در مى

 است، درد بى اطالعاى كسى كه در مقام رهبرى است. در واقع روى

باور كرده بود و باور  1«سه مفسدين»سخنش با من بود. به حرفهاى دروغ 

را از ارتش  «روحانيت»كرده بود اين حرفها براى اينست كه دستهاى 

 كوتاه كنم و بعد...

جنگ در گرفت. اما خوشبختانه ما غافلگير نشديم. روشهاى جنگى 

بيشتر از ايثار از  بسيارى ابداع شدند و بكار رفتند، فداكاريها و ايثارها و

 ناحيه فرزندان ميهن عزيز ما بروز كردند و ايران به زانو درنيامد.

رفت، در يك جلسه نظامى  در روزهايى كه هر ساعت بيم حلمه مى

كه در كرمانشاه تشكيل شد، ارزيابى فرماندهان نظامى اين بود كه در 

اضر بود توانيم مقاومت كنيم. چه كسى ح روز نمى 4خوزستان بيشتر از 

مسئوليت را بپذيرد؟ فرماندهانى كه منصوب كرده بودم، بعد هر چه 

بشوند، در اين دوره با منتهاى استحكام رأى و ثبات قدم در برابر 

ها مقاومت كردند، براى آنكه با آسودگى خيال كامل عمل كنند،  سختى

من مسئوليت كامل شكست احتمالى را پذيرفتم همه با جان و دل و 

                                                           

اى و رفسنجانى بودند. مردم از آنها اينطور ياد  سه مفسدين، بهشتى و خامنهـ 1
  كردند. مى
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وز و با قبول خطرهاى بزرگ كار كردند و گردش كوتاه آقاى صدام شبانه ر

 حسين را در خوزستان غير ممكن ساختند.

در حقيقت اين بيان يك شخصيت عرب درباره چرايى حمله صدام 

گفت: صدام طاووس،  رسيد. وى مى حسين به ايران به نظر صحيح مى

اتب بيشتر هاى معمولى بمر طاووس، طاووسى است كه غرورش از طاووس

خواست مرد قوى و شخصيت اول خاورميانه در پايان قرن  است. مى

كرد حداكثر ظرف يك  بيستم و آغاز قرن بيست و يكم بشود. فكر مى

گفت هزار خبرنگار خارجى  سازد. مى هفته كار نيروهاى مسلح ما را مى

 شركت كنند، اما... "فاتح بزرگ"دعوت كرده بود تا در جشن پيروزى، 

هاى تلويزيون عراق را  دانى من بطور مرتب برنامه ور كه مىهمانط

آوردم كه  كردم. بسيارى از اطالعات را از عالئمى بدست مى تماشا مى

داد. از جمله شخصيت مغرور آقاى  دستگاه تبليغاتى صدام به دست مى

هاى او را از همين طريق و گزارشهاى  صدام حسين و بسيارى ضعف

كردند شناختم و توانستم در  عرب تهيه مىبسيارى كه روشنفكران 

هاى نظامى تغييراتى را طلب كنم تا كه اجراى موفقيت آميزشان،  طرح

ترس از تحقير و زبون شدن را در صدام برانگيزد و جرات او را براى اقدام 

به تعرض كم كند و در همه جا حالت تدافعى بگيرد. اين تدبير با كمال 

كمى پيش از وقايعى كه روى دادند و يكى  خوشبختى نتيجه داد و درست

اى از آقاى خمينى خواستم،  از نتايجشان توقف عملى جنگ شد، طى نامه

هاى خود را به  سه ماه به ما مهلت بدهد. از توطئه گران بخواهد، فعاليت

مدت سه ماه متوقف كنند تا كه ما جنگ را با پيروزى تمام كنيم. اما 

يروهاى دو طرف در همان مواضع سه ماه افسوس، سه ماه تمام شد و ن

 اند. پيش رو در روى يكديگر مانده

زمانى رسيد كه صدام حسين به پايان دادن جنگ راضى شد. 

از مراحل كودتاى  "عزل"بخصوص در دو ماه قبل از اجراى مرحله 

خزنده، امكان پايان دادن به جنگ فراهم گشت. چهار وزير خارجه: هند، 

كردند كه عراق مناطق اشغالى را  مبيا پيشنهاد مىكوبا، فلسطين و زا

تخليه كند و چند كيلومت هم در داخل خاك خويش از مرزهاى مشترك 

دو كشور با عقب كشيدن نيروهاى خود، فاصله بگيرد. تمامى اين مناطق 

بيطرف شوند. هر دو دولت در قلمرو خاك خود اعمال حاكميت بكنند. 

ما نيروى نظامى نداشته باشند. پس از انجام نيروى انتظامى داشته باشند، ا

اين مرحله، اختالفات دو كشور از راه سياسى حل گردند. كمى ديرتر 

رئيس جمهورى بنگالدش به تهران آمد. او گفت كه من از صدام پرسيدم 

آيا براستى حاضر است بدون قيد و شرط خاك ايران را ترك كند؟ صدام 

 ن است!بله ممك "بى يس. مى"پاسخ داده، 

روزى كه نزد آقاى خمينى رفتم تا درباره حرفهاى اين دو هيات با او 

صحبت كنم جمعى از روحانيان آذربايجان را آقاى مدنى به نزد او آورده 

بود و آنها مطابق معمول بگمان اينكه خواست ادامه جنگ موجب 

 شود، شعار داده بودند كه جنگ را بايد ادامه محبوبيت آنهانزد مردم مى

 داد، با سازش مخالفند!...

آقاى خمينى گفت، پيشنهاد خوبى است، كار را بر اين اساس تمام 

كنيد اما اسمش را صلح نگذاريد خودتان بلديد چطور جور كنيد و به چه 

ايد! گفتم چرا؟ پاسخ داد صلح  عبارتى بگوييد كه تصور نكنند صلح كرده

ان اينجا بودند، با صلح مخالف زياد دارد، همين حاال روحانيون آذربايج

شود ناديده  كردند. بسيارند كه مخالفند، اينها را نمى كردن مخالفت مى

گرفت. درونم برآشفته بود. گفتم، صلح، صلح است. هر اسمى رويش 

بگذاريم صلح است. تجربه گروگانگيرى ما را بس است. بجاى قرارداد 

يم امضاء شده است و قرارداد تسل كلمه بيانيه گذاشتند، همه دانستند كه 

اند. مردم درست به همين دليل  بدتر شد. مردم موافق صلح شرافتمندانه

اند، جنگ را براى  دهند، مطمئن شده كه اين آقايان شعار ادامه جنگ مى

هاى قدرت خويش را محكم سازند و  خواهند كه به بهانه آن پايه آن مى

شوند، ناگزير  افزوده مى مردم را با وجود همه مشكالتى كه هر روز بر آنها

از رعايت سكوت سازند. نه، اگر اين پيشنهاد را با توجه به وضعيتى كه ما 

كنيد، موافقت كنيم و به مردم هم همان كارى را  داشتيم، پيروى تلقى مى

كنيم گزارش كنيم. اگرنه، رها كنيم. سر را پايين انداخت و گفت:  كه مى

 بكنيد.

خرداد وارد ايران شوند.  25ر بود در وزراى خارجه چهار كشور قرا

شروع شده بود و آنها نيز نيامدند. جنگ، به  "عزل"اما اجراى مرحله 

حالت توقف درآمد و هنوز نيز بحالت توقف است. آقاى صدام حسين 

كند. چرا  خدمت بزرگى به ادامه حكومت مالتاريا و همدستانش كرد و مى

ازد و نه صلح است كه ارتش را كه نه جنگ است كه مالتاريا را نگران س

رها و آزاد سازد. در اين فرصت طاليى، نيروهاى وفادار به رژيم آقاى 

كنند تا حساب مخالفان را  خمينى را به تهران و شهرهاى ديگر منتقل مى

 برسند.

مردم از سران حزب   جنگ و ادامه آن اگر از لحاظ بيزار شدن

ى در افكار عمومى بسيار جمهورى و پايين آمدن محبوبيت آقاى خمين

موثر واقع شد، در عوض به مالتاريا فرصت داد تا مواضع قدرت را يكى 

پس از ديگرى تسخيركند. در حقيقت، افكار عمومى مردم بدون آنكه 

 -شدند  هاى روزمره نيز داده مى و توضيح -توضيحى الزم باشد 

مخالف  دانستند كه عالوه بر شرائط عمومى ضعف داخلى وايجاد جو مى

طلبى آقاى خمينى و گردانندگان حزب  بين المللى، افتخار و بزرگى

هاى خارجى براى استحكام موقعيت  جمهورى و نيز استفاده از خصومت

اند. اينست كه با ادامه جنگ و با  داخلى از اسباب عمده جنگ بوده

استفاده از جنگ براى پيشبرد هدفهاى داخلى، مردم كشور در رهبرى 

كردند كه براى قدرت استبدادى بهمه كار  مانى را كشف مىحاكم مرد

دانستند كه گردانندگان قدرت حاكم جديد ميان  حاضرند. مردم اگر نمى

كردند كه اگر نصف ايران برود، بهتر از پيروزى  خود اينطور صحبت مى

بنى صدر است، از اينكه تمامى وقت و كوشش مالتاريا و همدستان صرف 

تارى جنگ براى حذف رئيس جمهورى استفاده كنند، شود تا از گرف مى

آگاه بودند. در عين حال مردم شاهد منتهاى كوشش و فداكارى من و 

ها بودند. بنابراين همانطور كه جنگ پيش  نيروهاى مسلح در جبهه

رفت، محبوبيت رئيس جمهورى و نيروهاى مسلح و مغضوبيت مالتاريا  مى

ستبداديان به اين باور رسيدند كه اگر يافتند تا بدانجا كه ا افزايش مى

خود آقاى خمينى وارد عمل نشود، از مجموع مخالفان بر ضد رئيس 

هاى  جمهورى كارى ساخته نيست. اينست كه وارد عمل شدند. تمايل

دانستند به چه گروه هايى حساسيت  شناختند و مى آقاى خمينى را مى

و تضييق نسبت به آنها  دارد و نه تنها از حمله به آنها و ايجاد فشار

كند. از اينرو به ترتيب زير  شود، بلكه كمال حمايت را نيز مى ناراحت نمى

 عمل كردند:

ها، جاى خود را به نشان  نشان دادن حساسيت نسبت به خان -

دادن حساسيت نسبت به مجاهدين خلق، به اعضاى دفاتر همآهنگى 

ها و... داد: گرفتار كردن،  لها، به ليبرا مردم با رئيس جمهورى، به روزنامه

ها به  دانستند كه خانواده شكنجه كردن، محكوم كردن و كشتن و... مى

من مراجعه خواهند كرد. بخود تو مراجعه كردند. مدارك بسيار براى من 

توانم نسبت به اين امور القيد  دانستند كه بحكم اعتقاد نمى فرستاند، مى

شد و روز بروز صداى اعتراض  افزوده مى بمانم. روز بروز بر تعداد قربانيان

شد و آقاى خمينى خواست كه كسى در صحبت به ديگرى  من بلندتر مى

ها ترتيب  حمله نكند اما بخواست من نسبت به پايان دادن به اين جنايت
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شود.  كنم و بنابراين بهانه فراهم مى دانست كه سكوت نمى اثر نداد. مى

و فقدان امنيت قضايى اعتراض كردم، وقتى در عاشورا نسبت به شكنجه 

بمن گفت آبرو حيثيت جمهورى را در دنيا برديد. رئيس جمهورى ايران 

بدنيا گفت كه جمهورى اسالم، جمهورى شكنجه است. به او پاسخ دادم 

ها آگاه است. رژيم شاه نيز  ها و قتل ها و توقيف دنيا از اين شكنجه

زنند  ها دست مى ه باين جنايتنتوانست مانع آگاهى دنيا گردد. آنها ك

برند و عمل من كسب حيثيت براى جمهورى است.  آبروى جمهورى را مى

 اما در نظر مالتاريا شكنجه اينطور جوانهانه تنها حرام نبود، الزم هم بود.

قدم دوم حادثه سازى بود، براى نخستين بار چمقاقداران در  -

كفش پرتاب  سخنرانى رئيس جمهورى بسوى رئيس جمهورى لنگه

كردند. چون استبداد بدون وابستگى ممكن نبود، كوبيدن مصدق نيز 

دانستند كه از دو جهت مخالف من و آقاى خمينى  ضرورت پيدا كرد و مى

اسفند، چماقداران را  14نسبت به مصدق حساسيت داريم. اينست كه در 

ز ها و سپاه پاسداران عضو هستند، بسيج كردند. نوارى ا كه در كميته

اى ديگر در دست  گفتگوى آقايان بهشتى و هاشمى رفسنجانى و عده

دهد همه اين كارها طبق برنامه و بقصد برانگيختن  است كه نشان مى

اند. در اين نوار  گرفته آقاى خمينى و حذف رئيس جمهورى انجام مى

اسفند در اجتماع  14كنند كه بايد در  اى صحبت مى حاضران درباره نقشه

گذاشتند و اوضاع را بر ضد رئيس جمهورى بر  ا مىمردم باجر

بيش از پيش بى اعتبار  "نهادهاى انقالبى!"اسفند  14گرداندند. اما در  مى

شدند و ملت ايران بروشنى پى برد كه همچون رژيم سابق، چماقداران 

 هستند!! "نهادهاى انقالبى"اعضاى رسمى دولتند و عضو 

د يكى به اعتبار جمعيت عظيمى آقاى خمينى بدو اعتبار به خشم آم

كه به مناسبت سالروز مرگ مصدق گرد آمده بود و ديگرى بدليل بى 

ها را  هاى استبداد مالتاريا، صورتى از گروه اعتبارى باز هم بيشتر ستون

 براى من فرستاد تا آنها را نفى و طرد كنم و نكردم.

بيشتر در ارتش نيز تحريك بحداكثر رسيد. مقصود ايجاد تزلزل  -

بود. سخنارانيها در مجلس بر ضد فرمانده كل قوا و ارتش بيشتر از هر 

ها را دستگاه تبليغاتى به سپاه و بى  زمان شده بودند. تمامى موفقيت

 داد. مى  حركتى را به ارتش نسبت

ها و فراهم آوردن شرائط توقيف آنها هر  تحريك بر ضد روزنامه -

ول كار شدند. همه قوانين را از نو اى مشغ يافت. و عده روز افزايش مى

دادند. هر جا اختيارى براى رئيس جمهورى در نظر  مورد بررسى قرار مى

كردند. هر از  گرفتند. يكباره نيز اينكار را نمى گرفته شده بود، از او مى

اى براى سلب اختيارى از اختيارات در مجلس طرح  چندگاه، ماده واحده

تر گردد و برخورد قطعى احترازناپذير  نكردند، تا جو تحريك سنگي مى

شود. شوراى نگهبان را بيك مجلس مؤسسان دائمى تبديل كردند و 

 تصميمات اين شورا در موارد بسيار بر خالف صريح قانون اساسى بود.

آقاى بهشتى كوشيد ديوان كشور را آماده محاكمه رئيس  -

 ت.جمهورى بگرداند. اما ديوان كشور باتفاق آراء نپذيرف

وقتى كار بجايى رسيد كه چاره جز پيشنهاد مراجعه به آراء  -

عمومى نماند، آقاى خمينى اختيار غيظ خويش را از كف داد و بعمل 

 پرداخت. خود كشى كرد...

دانستند كه نيروهاى مسلح  طراحان و مجريان كودتاى خزنده مى

نها چه ارتش و چه پاسداران، در صورتى كه از جنگ رها گردند، كار آ

يكجا و پاسداران كه در جبهه با  شود. چرا كه ارتش تقريباً مشكل مى

جنگيدند، در اكثريت عظيم از رئيس جمهورى حمايت  فداكارى مى

ها، به جريان كودتاى خزنده  كردند. بهر حال حضور آنها در جبهه مى

ماندند و به  داد كه از وجود جانبداران خويش كه در شهرها، مى فرصت مى

ها شركت مى كردند كمال استفاده را  ها، در توطئه فتن به جبهجاى ر

گرديدند.  بكنند البته باحمايت آقاى خمينى به اين تقسيم كار موفق مى

دانست كه ارتشى كه تغيير  اقاى خمينى محتاج قانع شدن نيز نبود، مى

شمرد.  شود و ارتش محبوب را خطرناك مى جنگد محبوب مى مى و كند مى

براى او توضيح دادم كه نگرانيش بيجا است. ارتش منفور چند نوبت 

خطرناك است و نه ارتش محبوب. دركارنامه نيز كوشيدم اين معنى را 

توضيح بدهم تا هم ارتشيان و هم مردم از واقعيت آگاه گردند و هم آقاى 

خمينى بلكه از سوء ظن خويش خالص شود. با وجود اين بر سوء ظن او 

خطرناك شمردن ارتش محبوب از داليل ادامه جنگ  افزودند و همين مى

 و تصميم آقاى خمينى به شركت در مراحل اخير كودتاى خزنده بود.

شد. حتى بدون  اما ادامه جنگ، بدن سالح و مهمات ممكن نمى

شد. از اينرو باج دادن به  هاى جهانى ممكن نمى تغيير رويه در قبال قدرت

هاى  ان سرمايه در رژيم پيشين، داللامريكا و غرب، شروع شد. كارگردان

مرداد، در خارج كشور، از نو نقش واسطه  28اسلحه و معماران كودتاى 

 1.كردند انگليسى و امريكايى و حتى اسرائيلى را پيدا مى فروشندگان ميان

هاى نمايندگان آقاى بهشتى در خارج كشور، با خارجيان مكرر  تماس

 شدند. هاى بزرگ دخيل مى شدند و دست كسان او درمعامله مى

2كرد و آقايى سليوان آقاى بهشتى را مردى با هوش توصيف مى
كه   

گفت همينكه ايران نفت  قادر است قدرت را در دست بگيرد. امريكا مى

 بفروشد و خريد كند، ما راضى هستيم.

و در ايران، آقاى خمينى البد در پى اطالعات و القائات گروه پنج 

كه امريكا طالب شكست ايران نيست و به اينكار  شد ، قانع مى3نفرى

ساخت. او اين ضعف  دهد. اين نظر از زبان او مرا متعجب نمى رضايت نمى

 كند. را نيز دارد كه حرفهاى باب طبع خود را بدون دليل، باور مى

 -شد. در مثلث خمينى  بدينقرار، جنگ سبب تغييرات بزرگى مى

ز پيش جانبدار رئيس جمهورى صدر، مردم را بيشتر ا بنى –مردم 

گرداند.  ساخت و خمينى را بيشتر از پيش مخالف رئيس جمهورى مى مى

 گرفتند: مراحل مهمى از كودتاى خزنده در پناه جنگ انجام مى

 محدود كردن آزاديها -

  مقابل كردن و ضد كردن مجلس با رئيس جمهورى -

مهورى از تحميل يك دولت ناتوان كه كارى جز ضديت با رئيس ج -

 او ساخته نبود.

 هاى سياسى بقصد از بين بردن آنها. حمله به احزاب و گروه -

 ها. تعطيل روزنامه -

  سلب اختيارات رئيس جمهورى -

 مساعد كردن شرائط خارجى براى تغييرات داخلى. -

در اختيار گرفتن دستگاه قضائى و آن قسمت از پاسداران كه به  -

 جبهه نرفته بودند.
كات روزافزون و جو سازيها و كشاندن آقاى خمينى به تحري -

 مخالفت. 
 و...

و تنها در يك قسمت و يك قسمت بسيار مهم و تعيين كننده 
شكست خوردند و آن برگرداندن نظر مردم از رئيس جمهورى بود. در اين 
زمينه رئيس جمهورى پيروز شده بود و طراحان و مجريان كودتا شكست 

ساخت بوسايل اختناقى هر  شكست آنها را ناگزير مىخورده بودند. همين 
                                                           

 ايران به گويند مى آشكار اسرائيلى امروز سر آفتابى شده است و مقامات ـ 1
ر تردست بسيا كردند مى گمان ها"مكتبى". فروشند مى ديگر كاالهاى و اسلحه

  دهند.  اى كامل انجام مىهستند. و همه اين كارها را در خف

 سليوان سفير وقت آمريكا در ايرانـ 2

 آقاى بهشتى و هاشمى رفسنجانى و موسوى اردبيلى و باهنر و مهدوى كنىـ 3
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چه بيشتر پناه برند و بهر صورت در صدد سازش با قدرتهاى خارجى 
 برآيند.

براى عالج مشكل محبوبيت رئيس جمهورى نزد مردم، به سراغ يك 

سنت سياسى ديرپا رفتند: صحبت از خط سوم بميان آوردند. گفتند حل 

ر با حزب جمهورى، ايجاد خط سوم مشكل تضاد گروه آقاى بنى صد

است. خط سوم يعنى گروههايى كه نه به حزب و نه به گروه آقاى بنى 

خواستند از وسط بازها، از منافقان واقعى  صدر، وابستگى دارند. مى

جريانى بوجود بياورند و توجه مردم را به آن جريان جلب كنند. وقتى 

گردد و به  ردم معلوم مىمتوجه شدند كه اينگونه جريان سازيها، بر م

افزايد، خط سوم را مركب از  احتمال زياد بر محبوبيت رئيس جمهورى مى

بنى صدر منهاى گروهش بعالوه گروه هايى كه در دعواها نيستند، 

پيشنهاد كردند. جاى خوشبختى بود كه از جمله خدماتم يكى هم همين 

التقاطى بود. هاى جانبدار سياست  بى اعتبار كردن وسط بازها و گروه

آقاى الهوتى نيز به صراحت گفته بود اين يك حقه بازى بقصد تضعيف 

 رئيس جمهورى است.

هاى مهمى از بازسازى استبداد، در شرائط جنگ  بدينسان قسمت

گرفتند. در اين شرائط عالوه بر تمايل شخصى آقاى خمينى به  انجام مى

ضرورت استفاده از اش به قدرت، داليل توجيه كننده  استبداد و عالقه

روشهاى استبدادى همه جمع بودند: اداره جنگ، جلوگيرى از سقوط 

جمهورى و از بين بردن مخالفان كه با باال رفتن ميزان نارضائى 

شدند، سرو صورت دادن به اقتصاد فلج شده كشور، پايان  تر مى خطرناك

اباال دادن به هرج و مرج و برخوردهاى رو به افزايش داخلى و مقابله ب

 ها در ميان روحانيان و... ها و بروز نارضائى گرفتن اختالف

كرد و نه  با تضاد ميان مالتاريا با رئيس جمهورى كه نه سازش مى

سكوت، ممكن نبود. داليلى كه بر شمردم آقاى خمينى را در جانب 

داد.  طراحان كودتاى خزنده و در مقابل رئيس جمهورى قرار مى

ورى را حفظ كند. دين و اصول و خودش را خواست نوعى از جمه مى

 كرد. قربانى استقرار مجدد استبداد مى

من از فرماندهى كل قوا، بسيار نگران وضع  "بركنارى"پس از 

هاى جنگ بودم. روزهاى اول قرار و آرام نداشتم. پس از پيامى كه  جبهه

ى خطاب به نيروهاى مسلح فرستادم، پيام مفصل "بركنارى" از بعد روز يك

بفاصله يك هفته خطاب به نيروهاى مسلح در نوار ضبط كردم. از آنها 

خواستم با تمام توان بر ضد دشمن متجاوز بجنگند. با اينحال مطمئن 

گذارند.  بودم كه طراحان كودتاى خزنده نيروهاى مسلح را بحال خود نمى

از هرگونه تماس با ارتشيان  باشند نداشته اى بهانه هيچ اينكه براى

رسيدند، مرا بسيار ناراحت  ددارى كردم. با وجود اين اطالعاتى كه مىخو

ساختند. بار ديگر رفتار توام با سوء ظن از سر گرفته شده  و مضطرب مى

 بود...

متوقف  "گذرد، جنگ عمال با اينحال امروز كه سه ماه از آن روز مى

از تصرف بصره منصرف شده است. اين  "است. آقاى رفسنجانى ظاهرا

پرسد شما  داد كه چطور از اين اقايان نمى اش آقاى خمينى توضيح مىك

توانند بصره را تصرف كنند و آقاى بنى  گفتيد نيروهاى مسلح مى كه مى

گذارد، چون است كه در اين سه ماه يك حركت نظامى جدى  صدر نمى

ايد. از ماه چهارم بعد از كودتا يعنى مهرماه، دو قسمت از طرحهاى  نكرده

ى را انجام دادند، ماهها تاخير در انجام اين عمليات و انجام ندادن نظام

كنند.  طرحهاى ديگر بدليل فشار روزافزونى است كه به ارتشيان وارد مى

با توجه باين حقيقت براى من جاى ترديد نيست كه بايد نگران نتايج 

بسيار وخامت بار اين جنگ براى كشور باشيم. بايد انتظار داشته باشيم 

 كه آقاى خمينى و دستيارانش فاجعه بزرگى براى كشور ببار بياورند.

آقاى صدام حسين نيز در صدد برنيامد از وضعيت بسود خود 

استفاده كند. در حقيقت، حمله او به ايران، بسود اسرائيل و امريكا و 

هاى عرب و مسلمان تمام شد و درست آن بود كه چنان عمل  بزيان ملت

ستبداد باموفقيت انجام بگيرد. با وجود اين، او نيز براى كند كه بازسازى ا

تثبيت موقعيت خويش در عراق و منطقه محتاج موفقيت است و باور من 

از سه ماه پيش باينطرف اينست كه جنگ مثل يك زخم چركين برجاى 

هاى نظامى بدست بيايند، مثل گروگانگيرى  ماند و اگر هم موفقيت مى

رسد.  ران و منطقه بسود امريكا و اسرائيل بپايان مىباتغييرات بزرگى در اي

 ام عبارتند از: تغييرات دلخواه امريكا كه چند نوبت در كارنامه شرح كرده

الف: ايران كه از راه انقالب خود، الگوى انقالب شده است، به يك 

گردد كه بازار وسيعى  شود و اين امر سبب مى خطر خارجى تبديل مى

 يى فراهم شود.براى اسلحه امريكا

هاى  ب: امريكا با ايجاد پايگاه نظامى در خليج فارس، زنجير پايگاه

 نظامى خويش را با اين حلقه بهم پيوند دهد.

ج: اختالفات دينى و قومى كه رژيم شاه نتوانسته بود در منطقه 

ايجاد كند نه تنها امكان هرگونه وحدت عملى را از بين ببرند، بلكه سبب 

 امريكا و اسرائيل بر منطقه شوند.تحكيم حاكميت 

د: جبهه امتناع از بين برود و باحتمال قريب به يقين اسرائيل از 

فرصت استفاده كرده و بر لبنان حمله كند تا كار نهضت مقاومت فلسطين 

 را يكسره بسازد.

ه: با بى اعتبار شدن انقالب ايران در داخل و خارج كشور، و از بين 

هاى وابسته به  ها رژيم عيف شدن فلسطينىرفتن جبهه امتناع و ض

 امريكا تثبيت گردند.

و: مصر از نو موقعيت رهبرى در جهان عرب پيدا كند و محور رياض 

قاهره، كه يكى نيروى مالى و ديگرى نيروى نظامى است تكيه گاه  -

رژيمهاى وابسته منطقه گردند. اسرائيل نيز نقش سگ پاسبان منافع 

 گيرد.امريكا را بر عهده ب

ز: و از آنجا كه رژيم خمينى بلحاظ گذشته گرايى و شكل گرايى، 

انعطاف پذيرى الزم را براى تطبيق خود با تحول سياست جهانى امريكا 

ندارد، ناگزير موافقت دو سياست رژيم خمينى و رژيم امريكا كه هر دو 

كنند، موقتى است و رژيم خمينى كه  هاى خود عمل مى زير فشار بحران

تواند روى حمايت امريكا حساب كند، به انتخاب  فشار داخلى نمى زير

 ميان سقوط بر اثر عمل مخالفان و يا تحول از درون ناگزير گردد.

در دست امريكا قرار بگيرد و اسلحه  "پترو دالر"ح: اختيار نفت و 

 نفت را او هر وقت خواست بكار برد.

عدى كودتاى اگر پيش بينى من درست باشد، در انجام مراحل ب

خزنده، از اين جنگ در زمره عوامل ديگر استفاده خواهند كرد. در 

حقيقت، آنچه باقى مانده است، قطعى كردن شرائط بقاى ساختهاى 

اند،  وابستگى و از بين بردن اثرات تغييراتى است كه در ارتش انجام گرفته

غيير رأس از بين بردن باقى مانده اعتبار انقالب و رهبرى آن در جهان و ت

يا هيات مديره دستگاه استبداد وابسته است طوريكه هدفهاى قدرت 

 كند. مسلط ايجاب مى

 

  بخش سوم

  استبداد و وابستگى  عوامل اقتصادى و اجتماعى بازسازى
  

 1181اوت  21 - 1361مرداد  31

  

شويد.  اند، فردا شش و نيم صبح وارد پاريس مى اينطور كه خبر داده
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صاحبه گفتم. زنى شجاع هستى. خطر را پذيرفتى و همراه امروز در يك م

دارم، از ايران بيرون آمدى و  دارى و دوست مى كه بسيار دوست مى  على

اى بود خطاب به تو همسرى  اينك بپاريس ميآئى. اين كتاب وصيت نامه

ها را سبب شدى كه در تاريخ معاصر، موثر واقع  كه بسيارى تصميم

نوشتن اين كتاب شده تشريح و تحليل تجربه  شوند. از جمله سبب مى

يك انقالب بى مانند است. انقالبى كه در محتوى و شكل يگانه است. اين 

تواند براى نسل امروز و فردا بعنوان درس وروش كار بر  كتاب نه تنها مى

اساس يك تجربه مشخص بكار آيد بلكه براى خود ما نيز يك درس و 

هاى محكم بنا كنيم.  دور را بر پايه تجربه است كه آينده نزديك و

بينم و البته بسيار شاد  بخواست خدا، فردا تو على و دوستان را مى

كنم كه رژيم استبداديان در جنايت، دست  شوم اما فراموش نمى مى

ترين جانيان رااز پشت بسته است و ميثاق ما با مردم اينست كه  وحشى

د را به آنها بازگردانيم. باميد اعتماد اميد و آزادى و امنيت جامع و رش

 پيروزى و به اميد فرداهاى شاد.

اى است درباره اثر تحول  دانى، انقالب ما تجربه همانطور كه مى

اجتماعى بر تحول عوامل سياسى و فرهنگى و بعكس.  -عوامل اقتصادى 

شمارند، اين آزمايش بايد  براى آنها كه انقالب را تغييرات زير بنايى مى

كار آيد. در حقيقت با سرعتى بى مانند، مالكيت عوامل توليد، بيشتر ب

 عمومى شد، اما جريان تحول روابط طبقاتى به بازسازى روابط پيشين راه

برد. بيان انقالب به بيان ضد انقالب و استبداد دينى برگشت و بجاى 

حاكميت دولت خودكامه برقرار گشت.  "هاى ميليونى توده"حاكميت 

ر كه پيش از ما واقع شده بودند، نيز به نتايج بهترى هاى ديگ تجربه

اند. در همه جا نظام طبقاتى با رو آمدن قشرهاى تازه نفس و  نيانجاميده

 پويا، تجديد و تحكيم شده است.

بايد با مطالعه اين  از اينرو اين كتاب و بخصوص اين بخش از آن مى

نقرار دو فصلى كه تجربه، چرائى اين تحول ناميمون را توضيح بدهد. بدي

برم  خوانى بسيار مهمند و همه كوشش خويش را بكار مى در اين بخش مى

 ها كافى بمقصود گردند. ها روشن و توضيح تا جايى كه ممكن است تحليل

  

  

  اول فصل
  بستهوا استبداد بازسازى اقتصادى عوامل

  

در اين فصل از ساخت بودجه و تحول آن، از محاصره اقتصادى و 

نگى سرمايه گذاريها، گرايش فعاليتها به بخش تجارت و اثرات ادامه چگو

هاى اقتصادى بر توقف توليد، گرانى، بيكارى و فرار  و تشديد وابستگى

 كنم: هاى ناشى از اينها بحث مى مغزها و بن بست

  

 كشور اقتصاد بر آن تحول تاثير و بودجه
  

ام و بر  طالعه كردهدانى كه درباره بودجه در رژيم شاه، بسيار م مى

اساس اين مطالعه روشن ساختم كه نيروى محركه وابستگى و رشد از 

رشد ماندگى همين بودجه است. اين تحقيق كه قسمتى از آن فصل اول 

دهد، مرا به اين نتيجه رهنمون شد كه  كتاب نفت و سلطه را تشكيل مى

 آيد. رژيم شاه در بن بست اقتصادى است و از پاى در مى

و كار عمل اين بودجه در مجموع اقتصاد كشور را بدينسان ساز 

بدست آوردم كه با در نظر گرفتن بافت بودجه ايران، اين بودجه قدرت 

كند. براى جذب  خريدى دست كم دو برابر تا دو برابر و نيم خود ايجاد مى

هاى  اين قدرت خريد، توليد داخلى وجود ندارد. حق آنست كه هزينه

دهد. از سوئى قدرت خريد را در  تقل را نيز كاهش مىبودجه توليد مس

هاى  دهد و فعاليت فضاهاى كوچك شهرهاى بزرگ جديد افزايش مى

بخشد، اما در فضاى گسترده  اقتصادى را در قلمرو واردات توسعه مى

روستاها و شهرهاى قديمى فعاليتهاى اقتصادى مستقل كه معروف به 

هد و سيل مهاجران را بسوى د هستند را كاهش مى "اقتصاد سنتى"

كنند،  هاى دولت و واردات، رشد سرطانى مى شهرهايى كه بر محور هزينه

 .انگيزد بر مى

گردد كه قدرت  آورد، سبب مى تحولى كه بودجه بدينسان بوجود مى

خريد ايجاد شده به فعاليتهاى سوداگرى )زمين بازى، ارز بازى، و بسيارى 

ا و خدمات جذب شود. بدينقرار چون بازيهاى ديگر( و واردات كااله

و  1تر است، الاقل دو تا دوبرابر و نيم آنست از بودجه بزرگ  قدرت خريد

كسر  -چون بودجه بنوبه خود از درآمد نفت و مالياتها بزرگتر است 

نياز  -دهد  بودجه هر سال رقم بزرگترى را نسبت به سال قبل تشكيل مى

افتد.  ه به درآمدهاى ارزى بيشتر نياز مىبرد ك به واردات را آنقدر باال مى

اين درآمد ارزى بيشتر را يا بايد از طريق افزايش توليد نفت و قيمت آن 

تامين كرد و يا بايد به قرضه گرفتن پناه برد. اين هر دو كار تا حدودى 

كرد. اگر در داخل كشور فلج  ممكن است. رژيم شاه نيز هر دو كار را مى

دد، افزايش توليد و قيمت نفت و نيز اخذ وام تا اقتصادى را سبب نگر

وقتى منابع نفتى ته نكشند، تا حدودى ممكن است. در مور كشور ما، اگر 

 1115شد تا پايان سال  انگيخت، مى در داخل فلج اقتصادى بر نمى

مسيحى، به اين رويه ادامه داد. اما در قلمرو داخلى، داخل كشور ما، 

يزد كه مهار كردن آنها از حد توانايى دولت بيرون انگ بحران هايى را بر مى

توانم در اينجا شرح كنم. در كتابهاى نفت و  است، همه بحرآنهارا نمى

اى  ام. اما ناگزيرم به پاره سلطه و بيانيه جمهورى اسالمى اينكار را كرده

 انگيزد اشاره كنم: بحرآنهاكه بر مى

پيوندهاى پيشين را  ريزد، ساختمان اجتماعى پيشين را در هم مى -

كرد و بنوبه خود موجب  كه فعاليتهاى گروهها و افراد را تنظيم و مهار مى

كند. در فضاهاى اجتماعى  گرديد، پاره مى ثبات ساختمان اجتماعى مى

جديد، فردها و در جستجوى پيوندهاى جديد است. بحران اجتماعى كه 

همراه با تحول آيد  از رهگذر متالشى شدن ساختمان پيشين بوجود مى

انجامد و خود  اقتصادى و تشديد استبداد سياسى، به بحران فرهنگى مى

 گيرد. نيز شدت مى

نيروى  "سنتى"با متالشى شدن ساختمان اجتماعى و اقتصادى  -

خواهد.  خواهد و نان مى گردد اين نيروى كار، كار مى كار عظيمى رها مى

شوند.  دى در او پديدار مىبا تغيير ساخت و تركيب نيازها، نيازهاى جدي

بر بحران بى كارى، بحرانهاى ديگر همچون بحران ناشى از تورم، بحران 

مسكن، بحران كمبود خدمات شهرى، بحران كمبود كاالها بعلت عدم 

شود. رژيم شاه  تكافوى واردات بر غم افزايش دائمى اش و... افزوده مى

درآمدهايى بمراتب  وقتى درآمد نفت ناگهان چندبرابر شد، پنداشت كه

تواند، به همه بحرانهاى  ها بدست آورده است و مى بيشتر از هزينه

اقتصادى فائق آيد، اما در عمل معلوم شد كه افزايش درآمدها و در نتيجه 

آورد  بخشد و وضعى پديد مى هاى دولت تنها بحرآنهارا شدت مى هزينه

شوند. درحقيقت  مىهاى گوناگون بى اثر  آميز و مسكن كه تدابير اختناق

در سال آخر عمر رژيم شاه، براى تسكين خاطر حقوق بگيران، بر حقوق و 

ميليارد ريال به  411دستمزدها افزودند. ناگزير شدند حجم اسكناس را از

ميليارد ريال افزايش دهند. اما همان ساز و كار، سبب تشديد بحران  161

رن و نيم طول گشت، قدرت خريد باال رفت، حجم اسكناس كه يك ق

                                                           

رسد كه براى سردرآوردن بيشتر بايد كتاب نفت و سلطه را  اينطور به نظر مىـ 1
 بخوانى
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ميليارد ريال برسد، ظرف چند ماه از دوبرابر بيشتر  411كشيده بود تا به 

شد، نياز به واردات براى جلوگيرى از تاثير افزايش قدرت خريد بر افزايش 

داشتند و ا گر  مهار نكردنى قيمتها بسيار زياد شد. گمرك هاگنجايش نمى

و تسهيالت الزم براى داشتند، اقتصاد فاقد تاسيسات  هم گنجايش مى

حمل و نقل، نگهدارى و توزيع كاالهى وارداتى بود. بدين ترتيب اقتصاد 

 برد. شد و رژيم را به سقوط مى فلج مى

بحران سياسى بر اثر بحرانهاى اقتصادى و پاشيده شدن ساختمان  -

شد. در حقيقت جامعه در بحران عمومى و  اجتماعى، مهار نكردنى مى

رسيد كه در آن،  اى مى استبدادها، سرانجام به نقطهتحت فشار بدترين 

كرد. هراندازه  قبول خطر براى تغيير نظام سياسى، منطقى جلوه مى

شدند، ناگزير رژيم شاه به روشهايى كه همين  بحرآنهاشديدتر مى

شد. همانند الكليك كه به  بحرآنهارا برانگيخته بودند بيشتر متكى مى

آورد و به  ه نيز به روشهاى اختناقى روى مىبرد، شا الكل بيشتر پناه مى

افزود. زمينه  برد و همين امر بر شدت بحرآنها مى ها بيشتر پناه مى مسكن

بى اعتبارى روشنفكرتاريا در دوران پهلوى فراهم شد اما در سالهاى آخر 

عمر رژيم، افراد اين قشر را از نظر جامعه الگوهاى فساد تمام عيار شده 

هاى پيوند رژيم و جامعه را از لحاظ رهبرى شونده  مر رشتهبودند و همين ا

بكلى بريده بود. توضيح آنكه فرعون و ساحران او در نظر جامعه دشمن 

شدند و نه تنها بمثابه رهبرى بخشى از جامعه نيز تلقى  تلقى مى

بايد از ريشه كنده شوند،  شدند كه مى شدند، بلكه فسادى تلقى مى نمى

اى كه رژيم ايجاد شده و ايجاد كننده آن  حتى طبقه "بيان طبقاتى"در 

 شد. بود، نيز دورانداخته مى

قشرهاى بااليى جامعه جديد نيز رهبرى سياسى حاكم را نفى 

شدند كه  كردند، برخوردهاى شديد در درون دستگاه حاكم سبب مى مى

هاى سياسى كه از پس يكديگر بر  از كارآيى آن در برابر موج

اهش بپذيرد. پيش از سقوط رژيم از راه تحليل به اين خواستند، ك مى

حقايق دست يافتم و تضادهاى درون دستگاه را پيدا كردم. وقتى بعد از 

انقالب، به بررسى وضعيت دستگاه، بخصوص رهبرى آن پرداختم، معلوم 

 شد، شدت برخوردها بكلى فلج كننده بوده است.

نم تا بدانى كه جنگ بعنوان نمونه بد نيست اين داستان را نقل ك

شوند و به اجرا گذاشته  اقتصادى كه اخذ مى "تدابير"اقتصادى بصورت 

آورد. اما داستان: در رهبرى ميان  شوند، طرفين جنگ را از پا در مى مى

داشته است. گروه هويدا و گروه  دو جناح برخورد شديد وجود مى

ان نداشته مخالفان هويدا. هويدا در گروه خود اقتصاد دانهاى كارد

بوده است.البته  است.در نتيجه امور اقتصادى در دست گروه مخالف او مى

هاى حساس را ميان رقيبان تقسم  شاه براى خاطر جمع شدن مقام

گروه مخالف براى راندن  -مرضى كه آقاى خمينى نيز دارد  -كرد  مى

را  ها شوند تا از راه سازوكارهايى كه شرح كردم، بحران هويدا، بر آن مى

ها  بحران  اند، بعد از رفتن هويدا به مهار كردن كرده شديد سازند، فكر مى

افزايد، و  شوند. اما بحران با رفتن هويدا بر شدت خويش مى موفق مى

برد. در حقيقت آنها همان غفلتى  هويدا و رقيبان او همه را با هم مى

دن هويدا از كند، آنها نيز ندانستند بر راكردند كه اينك آقاى خمينى مى

كند، خود  راه شدت بخشيدن به بحرآنها بعلت تزلزل سياسى كه ايجاد مى

دانستند كه شدت جريان  گردد. و نيز نمى ها مى از عوامل تشديد بحران

وابستگى باقتصاد مسلط جهانى از يك سو و شدت جريان تخريب 

سياسى جامعه از سوى ديگر، سبب بروز بحرآنهامى  -ساختمان اجتماعى 

ماند و بعد از ايجاد، مهار كردن  شوند و تشديد بحرآنهامثل ايجاد سيل مى

 شود. آن ممكن نمى

كردند، در  اما تنها تضادها از راه تشديد بحران اقتصادى تجلى نمى

تمامى دستگاه يعنى در درون ارتش، در درون ساواك، در دستگاه ادارى، 

اگون ميان جناح در دستگاه اقتصادى تضادها از راه برخوردهاى گون

كردند. مقابله عمومى جامعه  بنديهاى فراوان كه پديد آمده بودند، بروز مى

ساخت و بحران  با دستگاه حاكم و برخوردهاى درونى، دستگاه را فلج مى

تر از آن يعنى بحران فرهنگى، فلج را عمومى  ايدئولوژيك و بحران بزرگ

 ساخت. و غير قابل عالج مى

باجرا  "انقالب سفيد"هى، كه در برنامه ايدئولوژى شاهنشا -

انقالب "اى كه بر اثر اجراى برنامه  شكست خورده بود. جامعه 1درآمده بود

متالشى شده بود، در فضاى فرهنگى، هيچ بيان عمومى كه از  "سفيد

ها ى ايدئولوژيك  ديد. بيان عهده توضيح وضعيت جديد او برآيد نمى

از توضيح  شكست خورده، نداشتند. اوالً بداليل بسيار، فرقى با ايدئولوژى

از عهده برانگيختن انقالب ناتوان بودند و  وضعيت جامعه عاجز بودند، ثانياً

توانستند نقش فرهنگ عمومى را درك كنند. جامعه جوان شده  نمى ثالثاً

بود، جامعه جوان را از پيوندهاى پيشين تا حدود زياد رها شده بود، مالط 

مالطى كه بتواند جاى پيوندهاى پاره شده را بگيرد، جست،  اى مى تازه

اى  هاى تازه استقرار و ثباتى پديد آورد، منزلتى را نويد بدهد، اميد به افق

را برانگيزد. در يك كالم وحدت براى تغيير را پديد آورد. ايدئولوژيها در 

شدند و بر  هاى فزاينده خود گرفتار بحران مى محك برخورد با بحران

شد وضعيت بحرانى را توجيه  افزودند، رژيم شاه قادر نمى حران مىشدت ب

ها و مشكالت روزافزون را از  كند. ايدئولوژى او بكلى توانايى توجيه بحران

توانست آنچه را كه طى سالها  دست داده بود. چرا كه از سويى نمى

ا به بزرگترين انقالب تاريخ خوانده بود و ادعا كرده بود با اجرايش ايران ر

رساند، اينك برنامه ويرانى كشور بخواند و  مى "هاى تمدن بزرگ دروازه"

از سوى ديگر بدون انتقاد از نظام وضعيت توضيح بحرآنهاغير ممكن بود. 

ايدئولوژى وارداتى ديگر نيز دچار فريب شده بودند. انقالب سفيد، را 

نى را توانستند وضعيت بحرا نادرست ارزيابى كرده بودند و اينك نمى

توانستند سقوط رژيم را كه در برار  شرح كنند و بطريق اولى نيز نمى

 گرفت، ببينند و بيان كنند. ها انجام مى"ايدئولوگ"چشمان 

از بيان سياسى گذشته، فضاى فرهنگى كه رژيم شاه پديد آورده 

هاى رفاه مادى و  كرد. افق بود نيز اينك بسيار تنگ و تاريك جلوه مى

كه دستگاههاى تبليغاتى و تعليماتى و نيز الگوى  "كايىامري"زندگانى 

كردند، براى همه جامعه جوان، واقعيت پيدا  رشد اقتصادى، تصوير مى

يافتند، بلحاظ  ها دست مى كرد. براى قشرهاى كوچكى كه باين افق نمى

جديد و از طريق  "مصنوعات"آنكه زندگانى آنها را در رابطه محدودى با 

كرد، فضاى پوچى و  اجتماعى محدودترى خالصه مىآنها، در رابطه 

دانست كه فرهنگ غرب، با همه اينكه  گشت. رژيم شاه نمى بيهودگى مى

فرهنگ است، جامعيت دارد و بايد به همه نيازهاى انسان متحول پاسخ 

هاى شديد گشته  بگويد، خود بلحاظ گرايش بماديت خشن، دچار بحران

توان  صنعتى فرهنگ غرب، نمىاست. با بخش كوچكى از محصوالت 

اى ايجاد كرد كه خود فرهنگى كهن  فضاى فرهنگى آنهم براى جامعه

 دارد.

بدينقرارن مجموعه بحرانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى در 

اى  شدند. رژيم شاه با قهرها و با نيروهاى محركه بحران فرهنگى بيان مى

بخشيد، كار  اقتصادى مى هاى كه در اختيار داشت، با جهتى كه به فعاليت

خود را به بن بست كشاند. پيش از سقوط رژيم شاه، اين بن بست را در 

تحليلى عيان كردم و بر اساس اين تحليل، پاسخهاى عمومى را معلوم 

ساختم. به آن بيان عمومى دست يافتم كه جامعه براى خروج از بحران 

                                                           

به  Quelle Reuolution Pour L,Iranايدئولژى شاهنشاهى را در كتاب ـ 1
 .ام تفصيل شرح كرده
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آمد كه صدايش به همه  بدان نياز داشت. اين بيان بايد از زبانى بيرون مى

توانست عامل وحدت و عامل بيان دوران جديد  رسيد و مى جامعه مى

كنم، تاريخ مرا و بسيارى چون مرا بمناسبت تشخيصى  بگردد. گمان نمى

كه داديم و آقاى خمينى را شخصيتى شمرديم كه از عهده اين مهم 

، انقالب از آيد، سرزنش كند. چرا كه در وضعيتى كه كشور در آن بود برمى

رسيد. اين پيروزى كامل بود و انقالب در روش خود،  اين راه به پيروزى مى

داد. اين افق بداليلى  افقى را كه جامعه در پى آن بود، پيشاپيش نشان مى

گويم  كه در اين كتاب شرح مى كنم، بظاهر بسته شده است، بظاهر مى

يم، نخستين انقالبى چرا كه اگر درست عمل كنيم و اين استبداد را بردار

هاى اجتماعى استبداد و فرهنگ استبداد هر  را خواهيم داشت كه ساخت

 دو را از ميان برداشته است.

بارى، رژيم شاه در بن بستى كه با اجراى برنامه هايش بوجود آورده 

بود، گير افتاد و در امواج انقالب، غرق شد. اما بحرآنهابر جا ماندند و راه 

شناخت  ها را مى رهبرى جديد نه چند و چون اين بحران طلبيدند. حل مى

ديدند و  ها نمى و نه بيانگر آن بيان عمومى و آن افق جديد بود. چشم

گوشها سنگين بودند و فريادها رانمى شنيدند. رهبرى جديد بجاى آنكه 

ها را همانطور كه هستند شناسايى كند و داليل پيدا شدنشان را  بحران

بر   اى در پيش گرفت كه معه در ميان بگذارد، خود شيوهفهم كند و با جا

برد بايد  خواست بداند، گمان مى دانست و نمى ها افزود. نمى دامنه بحران

پى در پى امتياز بدهد، بتدريج اين فكر در جامعه القاء شد كه انقالب 

ها،  ها، امتيازهاى مالى و غير مالى دادن. اين امتيازدادن يعنى به ناراضى

د قدم انحرافى بسيار مهمى بود كه انقالب را به راه ضد انقالب خو

برگرداند و سبب شد كه بودجه با همان تركيب كلى دوران شاه به اجرا 

ها تشديد شوند. اين بحرآنهاپيشاپيش انقالب را از پاى  درآيد. و بحران

اند و استبداديان نادان نيز قربانيان آنهايند.. بسيارى قربانى  درآورده

 اند و بقيه نيز منتظر نوبت هستند. شده

نخستين بودجه دوران انقالب، در سازمان برنامه و بودجه توسط 

گروهى كه آقاى فريدون صراف نيز در آن بود، تهيه شد. آقاى معين فر 

وزير برنامه و بودجه نيز با قاطعيت شايسته تقديرى در برابر افزايش 

د. تهيه كنندگان از اثرات ويرانگر كر هاى ادارى و جارى مقاومت مى هزينه

خواستند تا جايى كه سياست  بودجه در ساختى كه داشت آگاه بودند. مى

گرداند از حجم  عمومى امتياز دهى و واقعيتهاى اقتصادى ممكن مى

بودجه ادارى و جارى بكاهند و بر حجم بودجه عمرانى و توليدى بيفزايند. 

 خواستند. د كه آنان مىولى در عمل اجراى بودجه غير از آن ش

هاى نفت را  از ابتداى انقالب، مسئله كاهش توليد و افزايش قيمت

طرح كردم. غير از اين مسئله، مسائل اقتصادى بسيارى را نيز طرح كردم. 

رشته وابستگى سخن بميان آوردم. اما با توجه به اينكه قشرهاى  57از 

سلط خارجى در بااليى كه در رژيم سابق از رهگذر رشد اقتصاد م

در دست داشتند،  "كشورما، پديد آمده بودند از نظام بانكى كه آنرا كامال

كردند، بر  ها و ايجاد مشكالت اقتصادى استفاده مى براى صدور سرمايه

هاى نظام بانكى را  ضرورت ملى كردن بانكها فراوان اصرار كردم. وابستگى

نظام بانكى ما جزئى  به نظام بانكى جهانى شرح كردم و روشن ساختم كه

از نظام بانكى سرمايه دارى جهانى مسلط است و توزيع كاال و توسعه بازار 

دهد. بنابراين تغيير ساخت بانكى كشور  ها را سازمان مى و صدور سرمايه

در داخل كشور   و تغيير مدار آن ضرورت داشت. از آنجا كه نظام بانكى

اينك ضرورت  "تيازان بودصاحبان ام"كارش انتقال درآمدهاى نفت به 

هاى كشور براى افزايش امكانات كار و فعاليت در  داشت كه سرمايه

در  "صاحب امتيازان"خدمت زحمتكشان را بسيج كند و جانشين 

سرمايه گذارى بگردد، طوريكه در عين استقالل اقتصادى و افزايش 

ند. توليد، مردم محروم كشور از استثمار مضاعف داخلى و خارجى بياساي

كرد و در  دولت موقت با اين نظرها ابتدا بديده خصومت برخورد مى

سمينار اقتصادى اعضاى اين دولت، نظرهاى اقتصادى مرا، نظر 

اى از  ماركسيستى شمردند كه بر سر او عمامه گذاشته باشند. ديرتر پاره

اين نظرها به كمك مهندس معين فر كه عضو دولت موقت بود و آقاى 

 عملى گرديدند. مهندس سحابى،

با اصرار تمام براى انجام برنامه استقالل كه در بيانيه جمهورى 

ام برآمدم. در يك مورد موفقيت ما مسلم  اسالمى به تفصيل شرح كرده

هاى نفت بود. در اين باره نيز آقاى مهندس معين  شد و آن افزايش قيمت

نجا بود كه ما فر، زحمت بسيار كشيد. اعتبار عظيم انقالب اسالمى ما تا آ

موفق شديم سياست كاهش توليد و افزايش قيمت را سياست عمومى 

هاى نفت بدين ترتيب افزايش يافتند و قيمت تك  اوپك بگردانيم. قيمت

رسيد. يكى ديگر از زيانهاى  محموله گاه به سه برابر و نيم سابق مى

نقالب و گروگانگيرى و جنگى ك بدنبال آورد، اين بود كه با سقوط اعتبار ا

خريد نفت ايران، برخى از كشورهاى نفت   محاصره اقتصادى و كاهش

ها  خيز، بخصوص عربستان سعودى بهانه پيدا كردند و با افزايش قيمت

مخالفت ورزيدند. اين كشورها به همان سياست سنتى كشورهاى سلطه 

قيمت. با وجود اين اگر جنگ را   گر بازگشتند: افزايش توليد و كاهش

ميليون بشكه در  5/1تا  2/1كرد، صدورد  بر ضد ايران شروع نمىعراق 

داد. اين يكى از افتخارات و خدمات  روز، كفاف نيازهاى ارزى ما را مى

هاى نفت را دست كم  بزرگ ما به ميهن خويش است. ما با اينكار عمر چاه

كرديم و اگر در داخل كشور نيز، بجاى برانگيختن اختالفها  چهار برابر مى

و تضادها و برخوردها و.... كارمايه عظيمى را كه انقالب رها كرده بود و 

شديم بندهاى  ساختيم، موفق مى ميل بسيار به ابتكار را متوجه توليد مى

وابستگى را از دست و پاى خويش باز كنيم و از پيشروى اقتصاد مسلط 

در كشور خويش و پيش خور شدن ثروتهاى كشور جلوگيرى كنيم. اما 

 سوس...اف

  

  برديم انجام به كه كارهايى و پيشنهادى اقتصادى حلهاى راه ـ1
  

هاى اقتصادى كه در بيانيه جمهورى اسالمى ايران پيشنهاد  راه حل

كرديم، بر اساس مشخصات اقتصاد زير سلطه ايران پيدا شده بودند.  مى

 ها در مرتبه اول استقالل اقتصادى و در مرتبه دوم زمينه اين راه حل

اقتصادى جامعه توحيدى را از راه بسط آزاديهاى زحمتكشان، فراهم 

 ها عبارت بودند از: آوردند. خطوط اصلى اين راه حل مى

 

 در زمينه تغيير بنيادى روابط اقتصادى با اقتصاد مسلط خارجى: -الف

 خلع يد كامل سلطه گر خارجى از منابع كشور بخصوص نفت. -

  ىايجاد اقتصاد با محور داخل -

  انطباق توليد و مصرف با فرهنگ و طبيعت ايران -

  تبديل ديناميك نابرابرى به ديناميك برابرى -

  هاى وابستگى به اقتصاد مسلط خارجى قطع رشته -

 هاى توليد با منابع و مواد موجود در كشور ايجاد رابطه ميان رشته -

 تغيير ساخت بودجه دولتى و تبديل آن به نيروى محركه رشد -

 اقتصاد مستقل كشور

استقالل پولى از راه مستقل كردن نظام بانكى از نظام بانكى  -

  امريكا براى تبديل آن به ابزار سرمايه گذاريها بقصد رشد مستقل

ملى كردن بازرگانى خارجى بقصد در دست گرفتن يكى از  -

ترين اجزاء اقتصاد كشور بقصد تغيير ساخت آن و مناسب كردن  اساسى
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  برنامه رشد اقتصاد ملى مستقلآن با 

هاى خارجى نيازمند  از بين بردن هزينه هايى كه كشور را به قرضه -

  ساخت مى

تغيير ساخت سرمايه گذاريها كه بر اساس واردات انجام  -

 گرفتند. مى

تبديل اقتصاد ايران به جزء مكمل اقتصاد هاييكه زمينه  -

صد ايجاد حوزه بزرگ فرهنگيشان با زمينه فرهنگى ما يكى است. بق

اقتصادى كه قادر به دفاع از استقالل اقتصادى كشورهاى عضو حوزه 

 باشد. باشد. حوزه فرهنگى ما از هند تا شمال افريقا مى

 

  در زمينه اقتصاد داخلى -ب 

افزايش عمر منابع نفتى و ادغام نفت در اقتصاد ملى و توسعه  -

راى اقتصاد ملى، توليد صنايع پتروشيمى، صنايعى كه در درجه اول ب

 كنند.

تقليل واردات و افزايش صادرات طوريكه به تدريج تعادل  -

 پرداختهاى خارجى كشورها از اين راه برقرار گردد.

هاى اقتصادى و در داخل هر  ايجاد رابطه اكمال متقابل ميان بخش -

 هاى صنعتى و كشاورزى. يك از بخش

بدون رشد كشاورزى، با عبرت گرفتن از شكست رشد اقتصادى  -

بايد رشد كشاورزى را اساس رشد اقتصاد تلقى كنيم و موانع رشد 

كشاورى را از پيش پا برداريم و اسباب رشد را در اختيار كشاورزان 

 بگذاريم.

تغيير در ساخت بخش خدمات بسود تعليم و تربيت و بهداشت و  -

  هاى ديوان ساالرى كاهش هزينه

هاى ادارى و افزايش  هت كاهش هزينهتغيير تركيب بودجه در ج -

  هاى سرمايه گذارى هزينه

تغيير ساخت توزيع درآمدها در جامعه در جهت افزايش درآمد  -

مستضعفان طوريكه هم افزايش قدرت خريد متوجه توليد داخلى بگردد 

 و هم زحمتكشان بتوانند پس انداز كنند.

به سرمايه  تبديل نظام بانكى به دستگاهى كه پس اندازها را -

كند و جانشين سرمايه گذاريهاى خصوصى  گذاريهاى توليدى تبديل مى

 گرداند. مى

جدا كردن حساب سرمايه از حساب توليد و تفويض اداره توليد به  -

  توليد كنندگان

 توان دست يافت: با تدابير باال به دو مقصود مى -

 گردد. اول: اقتصاد ملى مستقل و توليد ملى متنوع مى

: امكانات اقتصادى فعاليت انسان در دسترس عموم مردم قرار دوم

شود، بلكه غايت رشد  نمى "رشد اقتصادى"گيرد. ديگر انسان وسيله  مى

شود و كشور اختيار  گردد. هر انسانى مالك بر كار خويش مى اقتصادى مى

 شود. آورد و وسيله اقتصاد مسلط دوشيده نمى منابع خود را بدست مى

به   هاى مناسب در سرمايه گذاريها طوريكه ن اندازهبدست آورد -

 رشد فنى دست بيابيم و از اين نظر به استقالل برسيم.

تغيير الگوى مصرف. بطوريكه انسان آزادى خويش را بدست  -

هاى الزم را براى ايجاد امكانات رشد مستقل  بياورد و كشور بتواند سرمايه

 بدست آورد.

افزايش كارآئى فنى آن و رها كردن هاى نظامى و  كاهش هزينه -

 گرديد. بودجه عظيمى كه صرف خريدهاى نظامى مى

هاى دولتى در چند شهر دالل كه رشد سرطانى  عدم تمركز هزينه -

كنند، بسود روستاها و شهرهاى كوچك ، بقصد برقرارى  كردند و مى مى

عدالت اقتصادى و افزايش قدرت خريدى كه سبب افزايش توليد داخلى 

 گشت. ىم

هاى دولتى بسود استان هايى كه چون از مراكز  عدم تمركز هزينه -

اند. طوريكه هر منطقه  اند، از رشد نيز محروم مانده مصرف دور بوده

متناسب با منابع و استعدادهاى خود، جاى خود را در مجموعه اقتصاد 

 ملى پيدا كند.

بورس ارز و از بين بردن انواع بورس بازيها، بخصوص بورس زمين،  -

 اين همه براى رسيدن به اين نتيجه اقتصادى روشن:

اقتصاد كنونى ما با پيش فروش كردن منابع نفتى و منابع ثروت 

سال )مدتى كه در آن  41تا  31ديگر، حيات اقتصادى كشور را به حداكثر 

رسند(  ذخائر نفتى در صورت ادامه رژيم اقتصادى دوران شاه، بپايان مى

سازد، اما با  د و از پيش آينده فعاليت اقتصادى را متعين مىساز محدود مى

كند كه آينده حيات اقتصادى كشور را  اين تدابير، اقتصاد تحولى مى

بخشد و به آزاديهاى انسانى  دهد و دامنه امكانات را وسعت مى نجات مى

 افزايد. مى

  اين فهرست مختصر و بدون توضيح را در بيانيه جمهورى اسالمى

ام و اگر در اينجا آوردم براى اينكه، با شرح كارهايى كه كرديم  كردهشرح 

خواستيم  و كارهايى كه نتوانستيم بكنيم بهتر متوجه بشوى چه مى

 بكنيم.

 

 كارهايى كه به انجام برديم: -ج

دانى با ورود به ايران در دانشگاه صنعتى به تشريح  همانطور كه مى

م. در آنوقت تدابير باال همراه تدابيرى برنامه جامع بازسازى ايران پرداخت

هاى سياسى و فرهنگى و روابط اجتماعى بايد باجرا در  كه در زمينه

آمدند را يك بيك شرح كردم و بخصوص درباره ضرورت ملى كردن  مى

بانكها و كاهش توليد نفت و استقالل بانكى و تغيير تركيب بودجه كشور، 

 "ميانه روى"سيده بود و جانبداران بهمن فرا نر 22اصرار ورزيدم. هنوز 

اندازم، اين حرفها  ها انقالب را بخطر مى مرا متهم كردند كه با اين حرف

شوند سرمايه داران و قدرتهاى خارجى تصميم به استقامت  سبب مى

بگيرند و با يك خونريزى وحشتناك فاتحه انقالب را بخوانند. اماگروه ما 

ن برنامه هايى كه بايد باجرا درآيند تا ايران بر اين باور بود كه اگر هم اكنو

مستقل شود و جامعه بسوى جامعه توحيدى ميل كند، با مردم درميان 

افتد كه همان اقتصاد رژيم  گذاشته نشوند، كار به دست كسانى مى

پيشين را با اصالحاتى حفظ خواهند كرد. در نتيجه نه تنها سلطه 

د، بلكه فرصت كاستن از مان اقتصادى بر اقتصاد كشور برجا مى

رود. كار  هاى شماره نا كردنى مستضعفان كشور نيز از دست مى محروميت

دهد كه  ما به كارگران و قشرهاى پائين جامعه شهرى و دهقانان آگاهى مى

بر توقعات خويش بيفزايند و بدانند كه آزادى و استقالل بسود آنها و به 

 وابستگى و استبداد دارند. زيان قشرهايى است كه موجوديت خود را از

بعدها با ابتكار آقاى صراف وگروهى از اقتصاددانان سازمان برنامه و 

فر، در جلسات بحث چندى شركت كردم و  بودجه و به دعوت آقاى معين

اين مباحثات به همكاريهاى بسيار سودمندى انجاميدند. جلسات ديگرى 

اقتصاددانان براى تجديد  تن از 31در دفتر كار آقاى دكتر سحابى با حدود 

داديم كه به نتيجه  سازمان نظام بانكى و سياست پولى و مالى تشكيل مى

 ها در كتابى منتشر گردد اما... رسيد و قرار بود كه حاصل بحث

در بانك مركزى نيز در مجالس سخنرانى و بحث شركت كردم و 

آمد كه  بزرگ و منسجم از اقتصاد دانان بوجود "بتدريج يك گروه نسبتا

در جنگ اقتصادى كه از طريق محاصره اقتصادى به كشور ما تحميل شد، 

 كارآئى شگرفت خويش را نشان داد.
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بهر رو روزى آقاى معين فر، وزير برنامه و بودجه به من تلفن كرد و 

آوريم. در  گفت امروز قانون مديريت دولتى بانكها را به شوراى انقالب مى

ن بانكها را بكنيد ما هم به موافقت صحبت آنجا شما پيشنهاد ملى كرد

رسانيم. از اين زمان او و آقاى مهندس سحابى و  كنيم و به تصويب مى مى

ها را برانگيزيم،  من، بدون اينكه از يك برنامه جامع حرف بزنيم و سوءظن

در مدتى بسيار كوتاه تغييراتى اساسى در نظام اقتصادى را از تصويب 

 م كه در جهان بكلى بى سابقه بود.شوراى انقالب گذراندي

كار همانطور كه با آقاى مهندس معين فر قرار گذاشته بوديم، انجام 

گرفت، و شوراى انقالب به ملى كردن بانكها راى داد. در همان جلسه 

پيشنهاد ملى كردن شركتهاى بيمه را نيز كردم، كه چند روز بعد به 

 تصويب رسيد.

د اگر تكليف مالكيت صنعتى و زمين افتا اماكار اقتصاد براه نمى

شد. اينست كه وقتى دولت آقاى مهندس بازرگان اليحه  معلوم نمى

مالكيت صنعتى را به شوراى انقالب آورد بهمان ترتيب كه درباره بانكها 

عمل كرده بوديم، تغييراتى در اين اليحه داديم و قرار شد آقايان مهندس 

فهرست صنايعى را كه به اين يا آن  سحابى و احمدزاده وزير صنايع و من،

گرديدند، تهيه كنيم. اين فهرست تهيه و به تصويب  دليل بايد ملى مى

درصد صنايع بزرگ ملى شد. حاال ديكر، هم  81رسيد و در نتيجه 

توانستيم مانع از آن گرديم كه اعتبارات عظيم را از بانكها بنام صنايع  مى

توانستيم اسباب استقالل صنعتى  بگيرند و بخارجه منتقل كنند، هم مى

 كشور را فراهم آوريم و هم تجربه تازه و بديعى را به اجرا بگذاريم.

پيشنهاد كردم كه سرمايه واحدهاى صنعتى متعلق به دولت باقى 

بماند و مديريت سرمايه نيز با دولت باشد، اما اداره توليد در عهده توليد 

گفتند اين نظريه  ق يار نشد. مىكنندگان قرار بگيرد. در اين باره توفي

ماوراء چپ است. اما در حقيقت آزادى بمعناى درست كلمه همين بود و 

ها با اداره توليد از  همانطور كه گردش امور نشان داد اگر اين ملى كردن

توانستند اسباب بدترين  شدند، مى سوى توليدكنندگان همراه نمى

رند. كمى بعد در اين باره استبدادها را بزيان زحمتكشان بوجود بياو

 بيشتر برايت توضيح خواهم داد.

كار سوم ما همانطور كه شرح كردم، كاهش توليد نفت و افزايش  -

 قيمت آن بود.

هاى  كار چهارم، كوشش در تغيير تركيب بودجه و كاهش هزينه -

 ادارى و افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى بود.

كه اگر درست بيادم مانده  كار پنجم كاهش ميزان واردات بود -

باشد در سال اول انقالب به نصف كاهش پيداكرد. در عين حال تركيب آن 

اى و مواد خام و واسطه تغيير  به سود افزايش واردات كاالهاى سرمايه

 كرد.

كار ششم كه با جديت آقاى مهندس كتيرايى انجام گرفت ملى  -

سياست عقالنى را  كردن زمينهاى شهرى بود. اينكار بايد اتخاذ يك

گرداند و به غارت مردم محروم توسط  درباره توسعه شهرى ممكن مى

كه نتيجه آن   قشرهاى باال از راه توسعه سرطانى شهرها و بورس بازى

 بخشيد. بود، پايان مى

كار هفتم مجانى كردن آب و برق براى محرومان شهرى و  -

 گرفت. روستايى بود. اينكار به اصرار آقاى خمينى انجام

هاى محصوالت كشاورزى براى  كار هشتم ما، افزايش قيمت -

افزايش درآمد دهقانان و كاهش فاصله درآمد ميان شهرنشينان و 

روستانشينان و تشويق توليد فرآورده هايى بود كه كشور را از واردات بى 

 ساخت. نياز مى

كار نهم ما، حذف خريدهاى سالح بود كه بخش مهمى از واردات  -

 دادند. را تشكيل مى ما

كار دهم ما، تغيير الگوى مصرف بخصوص در بخش دولتى بود كه  -

 كرد. نياز كشور را بخارجه بطور جدى كم مى

كار يازدهم ما افزايش حقوق حقوق بگيران جزء و كاهش  -

ترين حقوق را به باالترين  هاى باال بود. در مرتبه اول نسبت پايين حقوق

هش داديم. در مرتبه دومى تفاوت از اين نيز كمتر حقوق تا يك به پنج كا

 شد. از اينجهت شايد بهترين نمونه در ميان همه كشورها شده باشيم. 

هاى  تر بودجه عمرانى ميان استان كار دوازهم ما، توزيع عادالنه -

تر، بودجه بيشترى  مختلف كشور بود. اصرار داشتيم در استانهاى محروم

فقدان مهندس و كارگر خبره و تكنسين و مواد صرف شود اما عالوه بر 

افراشت. در قسمت دوم  اوليه و... عامل سياسى نيز بعنوان مانع سر بر مى

  گردم به شرح اين عامل باز مى

كار سيزدهم افزايش حداقل دستمزدهاى كارگران به بيشتر از سه  -

  نجام گرفتبرابر بود. اينكار به ابتكار آقاى داريوش فروهر وزير كار وقت ا

اما كار چهاردهم، يعنى ملى كردن بازرگانى خارجى ديرتر و به  -

 دهم، انجام گرفت: ترتيبى كه شرح مى

در مجلس خبرگان آقاى شيخ على تهرانى و من در كميسيون 

اى كه شرح كردم  اقتصادى بوديم. اصول قانون اساسى را بر اساس برنامه

كميسيون تصويب كرده بود به  تنظيم كرديم. تمامى آن اصول بصورتى كه

تصويب مجلس خبرگان نرسيد. آما آنچه به تصويب رسيد اجراى برنامه 

ساخت.  استقالل اقتصادى و رفتن به سوى اقتصاد توحيدى را ممكن مى

از جمله اصولى كه به تصويب رسيدند، يكى ملى كردن بازرگانى خارجى 

ياست جمهورى آقاى بود. پس از تصويب قانون اساسى و انتخاب من به ر

رضا صدر وزير بازرگانى به نزد من آمد و قرار شد قانون طرز اجراى اصل 

 ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به تصويب شوراى انقالب برساند.

قانون تنظيم شد، چند جلسه به بررسى آن اختصاص داديم و طرح 

سال يعنى قانونى در شوراى انقالب به تصويب رسيد و قرار شد ظرف يك

به اجرا درآيد. در اين قانون ما تنها برآن نشديم كه  1351تا پايان سال 

بازرگانى خارجى را در دست دولت قرار دهيم، بلكه برآن شديم كه 

ها را حذف كنيم طوريكه كاال از انبار تحويل فروشنده جزء بگردد  واسطه

دانى كه بعلت  شود بخرد. مى و مصرف كننده كاال را به قيمتى كه وارد مى

وجود چند دست، قيمت كاال بطور متوسط دو برابر قيمتى است كه وارد 

 رسد. شود و گاه به سه و چهار و پنج برابر مى مى

در عين حال از خطر تمركز همه قدرتها در دست دولت نيز 

ترسيديم كه سبب استبداد مطلق بگردد و همانطور كه در تجربه  مى

بتدريج قشرهاى صاحب امتيازان را بوجود كشورهاى ديگر ديده بوديم، 

آورد. براى كشورى مثل كشور ما كه توليد داخليش ناچيز است و 

چرخند، تمركز همه قدرتهاى  چرخهاى اقتصادش بر محور واردات مى

اقتصادى و سياسى و نظامى و ايدئولوژيك و تبليغاتى، بغايت خطرناك 

انجامد. از اينرو بنا  مى است زيرا به سرعت به رژيم استبدادى زير سلطه

كردند و اين  بر قانون بايد هر يك از اصناف فروشنده هياتى را انتخاب مى

ها در وارد كردن و توزيع كاالهاى ميان فروشندگان صنف خود  هيات

 جستند. شركت مى

با پيش آمدن گروگانگيرى، مسئوليت وزارت دارايى بر عهده من 

زمينه جنگ اقتصادى بانجام برديم را قرار گرفت. شرح كارهايى را كه در 

خواهم برايت شرح بدهم وقتى يك گروه هم  دهم. در اينجا مى بعد مى

خواهد بكند، چه كارهاى عظيم  آهنگ وجود داشته باشد و بداند چه مى

 شوند. كه از آنها ساخته نمى

در وزارت دارايى كار پانزدهم را بانجام برديم. ابتدا آقاى فريدون 
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ه معاونت وزارت دارايى و به مسئوليت امور بانكى گماردم و با صراف را ب

تصويب شوراى انقالب آقاى على رضا نوبرى را به رياست بانك مركزى 

منصوب كردم و بعد ايندو باتفاق جمعى از اقتصاددانان چهار كار زير را 

 انجام دادند:

تهيه طرح ادغام بانكها و تجديد سازمان آنها بنحوى كه  -اول

اليتشان باهدف سياست اقتصادى ما متناسب گردد و براى نگهدارى فع

پول در مناطق و سرمايه گذارى در مناطق، بانكهاى استانى مستقل 

 تاسيس كرديم.

تهيه طرح حذف بهره بانكى و بنابراين طرح كه به تصويب  -دوم 

 رسيد و به اجرا گذاشته شد:

 د.هاى دهقانان به نظام بانكى بخشيده شدن قرضه -

ها به  هاى بانكى اين وام هاى كشاورزى حذف و نيز هزينه بهره وام -

 حداقل رسيدند.

درصد هزينه بانكى پرداخت  4هزار تومان با  411وام مسكن تا  -

هاى بانكى وام هايى كه در سالهاى پيش از انقالب  شد و مانده بهره مى

 حذف شد. 1351داده شده بودند از اول سال 

ها در  كوچك صنعتى حذف شد و هزينه اين وام هاى بهره وام -

 سطح حداقل تعيين شد.

در نظام پولى ايران، اين اول بار بود كه چنين تغييرهاى مهم بسود 

 آمد. زحمتكشان بعمل مى

تغيير ساخت اعتبارات. در طرح جديد، ما به پس انداز  -سوم

كه نظام پرداختيم. بنا براين بود  درصد مى 5/8كنندگان پاداشى برابر 

بانكى پس اندازها را به سرمايه گذارى بدل سازد. شرح بيشتر را در اين 

 باره بعد خواهم داد.

انتخاب مديرانى كه با همآهنگى با يكديگر بايد نه تنها  -چهارم

بانكها را كه نزديك به تمامشان ورشكسته بودند، از سقوط نجات 

 آورند. باجرا در مى دادند بلكه سياست پولى و مالى را با هماهنگى مى

روزى كه آقاى نوبرى به بانك مركزى رفت، در خزانه بانك اسكناس 

ترسيدند. وضعيت بانكها در منتهاى  نبود. همه از سقوط اقتصادى مى

ها در ورزشگاه جمع شدند و  پريشانى بود. به دعوت من كارمندان بانك

تى كه برايشان به تفصيل صحبت كردم. مديران كاردان با همه مشكال

داشتند با همكارى كارمندان جوان به تالش برخاستند و با سرعت 

 دستگاه بانكى را بكار انداختند. اما...

وقتى به رياست جمهورى انتخاب شدم، كار شانزدهم يعنى قانون 

اصالحات ارضى بسود دهقانان و توسعه كشاورزى را به تصويب رسانديم. 

زى قانونى براى اين منظور تهيه آقاى رضا اصفهانى معاون وزارت كشاور

كرده بود. يكبار نزد من آمد و گفت كميسيون كشاورزى شوراى انقالب 

كند. از من خواست از طرح او حمايت كنم. دو نوبت  قانون را تصويب نمى

در كميسيون حاضر شدم تا باالخره طرح تصويب شد. اين قانون، قانون 

جمله شرائط متفاوت نقاط  كاملى نبود و اشكاالت متعددى داشت و از

مختلف كشور و ضرورتهاى توليد در كوتاه مدت در آن ملحوظ نشده 

دانى در مرحله اجرا، اين قانون ناقص نيز وسيله  بودند. اما همانطور كه مى

قدرت را به زور تحصيل كردند  "طلبى نهادها و كسانى شد كه بعدا قدرت

ون پرداختند و وضعيتى در و هر طور كه دلشان خواست به اجراى اين قان

اند كه اينك شاهد آن هستى و يكبار ديگر  بخش كشاورزى بوجود آورده

دهد و  بينى كه چگونه بدون آزادى، هر نوع اقدامى نتيجه عكس مى مى

 شود. وسيله اعمال استبداد بيشتر از طرف زورمنداران مى

مى  رسيدند و به اجرا در وقتى اين قوانين و تدابير به تصويب مى

باور ندارم.  "مالكيت خصوصى"آمدند، مورد اين تهمت قرار گرفتم كه به 

هاى بسيارى به آقاى خمينى كردند و او يك نوبت گفت: ما داريم  شكايت

شويم. با وجود اين، روحانيان عضو  مى  از ترس كمونيسم، كمونيست

لبى ط دادند. در مرحله تساوى شوراى انقالب، به اين گونه قوانين راى مى

اقتصادى بودند. هنوز زمان ليبراليسم اقتصادى و استبداد سياسى 

 نرسيده بود.

اما انگيزه اول ما، فراهم آوردن اسباب استقالل اقتصادى و بعد 

فراهم آوردن شرائط اجراى برنامه براى دست يابى به اقتصاد توحيدى 

تار شوند يعنى مسئول و مخ اى كه در آن زحمتكشان آزاد مى بود. جامعه

شوند. بهر رو تاثير كارهايى كه بانجام رسيدند و كار  و فعال و خالق مى

توضيحى هزاران جوان دانشجو در ميان كارگران و دهقانان سبب آگاهى 

شد گروههايى كه  شد.اما همين امر موجب مى روزافزون آنها مى

ديدند، از چپ و راست بجان ما بيفتند، بايد  موجوديتشان را در خطر مى

انى كه ما به مرحله حساسى رسيده بوديم.كارهايى كه شرح كردم، اگر بد

هاى  تر و وابستگى توانستند استبدادى مهلك كردند، مى دنباله پيدا نمى

بيشترى را سبب بگردند. اما بر سر دوراهى بوديم. يك راه به استقالل و 

رفت و يك راه به استبداد زير سلطه برنگى جديد  توسعه آزاديها مى

برديم و اگر  ها را از ميان نمى انجاميد. در حقيقت اگر ما وابستگى ىم

داديم، تمركز همه امكانات و  زحمتكشان را بر اداره توليد راه نمى

اختيارات اقتصادى و سياسى و تبليغاتى و ايدئولوژيكى سبب بدترين 

گشت. استبدادى كه براى ادامه حيات خويش به سراغ  استبدادها مى

 پذيرفت. رفت و تابعيت او را مى هانى مىسلطه گر ج

اين بود كه ما نسبت به آزاديها بسيار حساس بوديم. آزادى بمعنى 

تفويض حق شركت در اداره امور جامعه و در توليد به زحمتكشان، 

شناختن حق ابتكار و عهده دار شدن مسئوليت از سوى آنها بود. با توجه 

شد كه بسط آزاديها ضرورت  وشن مىبه تغييراتى كه انجام گرفته بودند، ر

 رشد زحمتكشان است.

اما چپ وابسته كه هموراه توقعات سياسى حاميان خارجى خود را 

دهد، دست در دست  داد و مى بر منافع واقعى زحمتكشان ترجيح مى

مالتاريا و قشرهاى اجتماعى كه حاكميت و حتى موجوديت اجتماعى 

ليات سياسى و تبليغات بتالش ديدند، از راه عم خويش را در خطر مى

 برخاستند و مانع اجراى برنامه استقالل و آزادى شدند.

هاى چپ ديگرى كه گناه بزرگشان  حزب توده و همدستان و گروه

هاى اجتماعى است،  نادانى هم در قلمرو ايدئولوژى و هم شناخت واقعيت

كند آموختند چگونه عمل  شدند و باو مى آموز راست ارتجاعى مى مسئله

د. از اين زمان بود كه تا در نظر زحمتكشان دوست را بيگانه جلوه ده

را طرح كردند كه رئيس جمهورى بناپارت ايران است و  «تز»نخست اين 

 چون اصرار مرا در دفاع از آزاديها ديدند ليبرالم عنوان دادند!!

از لحاظ چپ وابسته و دنباله روهايش، با تصويب و اجراى اين 

ماند و از لحاظ مالتاريا حاكميت  گر زمنيه عملى برايش نمىقوانين، دي

برد. از اينرو  سياسى زحمتكشان، امكان استقرار استبدادش رااز ميان مى

هر دو گروه بر آزادى حمله آوردند و فغان برافراشتند كه همه طرفداران 

آزادى از يك قماش هستند، همه ليبرال هستند. تبليغات چپ وابسته در 

حمتكشان اين بود كه رئيس جمهورى ليبرال و طرفدار خانها و ميان ز

توانند  كردند مى سرمايه دارهاست. با بانحصار درآوردن تبليغات گمان مى

اى از كارهاى عظيمى كه در مدتى چنان  سفيد را سياه جلوه دهند. كلمه

 گفتند چون طرفدار آزاديها زدند تنها مى كوتاه بانجام برديم حرف نمى

 پس ليبرال است و چون ليبرال است پس طرفدار سرمايه دارهاست، ا

گفتند كه چون نزديك به تمام اختيار تاسيسات اقتصادى را از  ست. نمىا

اند، اينك بدنبال بسط آزاديها  دست سرمايه داران وابسته بيرون آورده
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 هستند تا شما مردم زحمت كش حاكم بر سرنوشت خويش بگرديد.

ر نبود، بعنوان نمونه تأثير اين تبليغات، گفتگو با تبليغاتشان بى تأثي

گفتند  آورم: اين نمايندگان مى تنى چند از نمايندگان مجلس را برايت مى

اگر شما با صراحت جانب مستضعفان را بگيريد ما از شما طرفدارى 

ايد؟ گفتند خير.  كنيم. پرسيدم بيانيه جمهورى اسالمى را خوانده مى

ايم؟ گفتند خير. پرسيدم با  كار را كرده 16ه ما اين پرسيدم خبر داريد ك

شود؟ گفتند مستضعفان. اما  اينكارها آزاديها بسود چه قشرهايى تمام مى

شود؟ پرسيدم اگر آزاديها  آيا اين آزاديها، شامل آزادى سرمايه نيز مى

ها چگونه  بمعنايى كه از آن به دست دادم برقرار شوند، اين سرمايه

توانند. بسيار شگفت زده به تبليغات  يدار بشوند؟ گفتند: نمىتوانند پد مى

 كنند. ها و حزب لعن كردند كه چگونه حقايق را وارونه مى چپى

با توجه به اين واقعيت، بخالف انتظار مالتاريا و روشنفكرتاريا جا 

نزدم، بلكه به تالش براى توضيح ضرورت استقالل و آزادى و تشريح 

به شهرهاى مختلف سفر كردم و زمينه  مفاهيمشان برخاستيم.

ها را ضرورت آزادى و استقالل براى رشد جامعه و رهايى  سخنرانى

ها قرار دادم. شرح كردم كه چگونه استبداد  محرومان از محروميت

اقتصادى، با باج دادن به قشرهاى باالى جامعه  "ليبراليسم"سياسى، با 

. هنوز وضعى كه در آنيم كند خودى و سلطه گر خارجى مالزمه پيدا مى

هاى  كردند نظر را از واقعيت پيش نيامده بود، اما براى كسانى كه سعى مى

جامعه بدست بياورند، پيش بينى اين دوران سياه بازسازى استبداد 

هاى سياسى چپ وابسته،  وابسته آسان بود. يكبار ديگر جهل و وابستگى

 ساخت. كشور را با مصيبت روبرو مى

زحمتكشان فريب نخوردند و ميان ما و جبهه مشترك  شگفت آنكه،

مالتاريا و روشنفكرتاريا، انتخابى درست كردند.جانب ما را گرفتند. اين 

بود كه مالتاريا و همدستانش مردم را رها كردند و كوشيدند قدرت حاكم 

 را با سرعت به تصرف خويش درآورند

گر دهقانان و داد. در حقيقت ا ما مى  بارى تجربه، حق را بجانب

شدند،  شدند، اين كارها انجام نمى خواستار اين كارها نمى آگاهى با كارگران

ما، ممكن نبود استبداد برقرار كرد و با آن مستضعفان را آزاد ساخت.  بباور

آوردند، از ابتدا مسئوليت و  بايد زحمتكشان از ابتدا آزادى را بدست مى

بدست خويش جامعه جديد را پى  كردند و خود اختيار و ابتكار پيدا مى

افكندند. در آغاز انقالب از آزاديهايى برخوردار بودند و فشار عظيم از  مى

پايين و فشار گروههاى سياسى جانبدار حقوق مستضعفان و فشار 

دانشگاهيان، ما را در به تصويب رساندن و باجرا درآوردن اين قوانين مدد 

ها نقش فعالى در  رى نيز دركارگاهرساند. در همين اوقات بدنه حزب جمهو

كرد. طوريكه چند نوبت مسئوالن  برانگيختن خواستهاى اساسى ايفا مى

از آشفته شدن محيط كار توسط افراد حزب جمهورى شكايت كردند. 

دهند. در  ها را آنها و با شدت بيشترى انجام مى گفتند كار چپى مى

وضع ديگر شد و حقيقت اين زمان، زمان مستضعف ستائى بود، اما 

دانى مستكبران با دادن شعارها و پيشتازى، اختيارات را  همانطور كه مى

 افتند. كنند و بجان محرومان مى آوردند و باورها را مسخ مى بدست مى

در حقيقت از زمانى به بعد، حزب جمهورى كوشيد شوراهاى 

رفتار اى از  كارگرى را با تحبيب و تهديد بدست بگيرد. گزارشهاى روزمره

رسيدند. در  استبدادى اين شوراها به دفتر رياست جمهورى مى

كردم كارگران شكايت  هاى صنعتى مى بازديدهايى هم كه از كارگاه

بينى كه بار ديگر در سايه استبداد تاسيسى كه بايد بحضور  كردند. مى مى

داد، خود بوسيله كنترل  هاى گوناگون امكان مى فعال كارگران در صحنه

شد. اين زمان بود كه با اينگونه شورا بازى مخالفت كردم.  بدل مىآنها 

اينك زحمتكشان دانسته بودند كه بيرون آوردن مالكيت سرمايه از 

دست سرمايه داران و دادن اختيار آنها بدولت تنها شرط رهائيشان از 

محرومتيها نيست. آزاديها ضرورت حياتى دارند و بر من است كه بگويم 

كردند و به مردم وعده  پيش از انقالب غير ممكن جلوه مى كارهايى كه

شد، انجام گرفتند اما چون با استقالل و آزادى همراه نبودند  داده مى

بينيم. از اينرو شعار اصلى به تشخيص  نتايجى را ببار آوردند كه مى

 درست مردم ما استقالل و آزادى است.

هم داد كه از بركت بهررو در فصل روابط اجتماعى، برايت شرح خوا

آزاديهاى سال اول انقالب ما به تغييرات مهمى در ساخت روابط اجتماعى 

ام و محاصره اقتصادى پيش  يدست يافتيم و اگر عواملى كه بر شمرده

يافتند كارهاى ديگر را  هاى مردم گسترش مى آمدند و آزاديهاى توده نمى

 برديم. اما افسوس... بانجام مى نيز با همين سرعت
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 پيشين رژيم اقتصادى هاى ساخت به بازكشت ـ2
  

افسوس كه آقاى خمينى و كسانى كه او بر انقالب و كشور حاكم 

دانند. بنابراين  دانستند و هنوز نيز هيچ نمى كرده بود، از اقتصاد هيچ نمى

براى آنها يك مسئله بيشتر وجود نداشت آنهم مسئله سياسى بود و اين 

و جلوگيرى از  "راضى نگهداشتن مردم"مسئله سياسى هم در 

شد كه بكار  شد. اتخاذ اين سياست سبب مى خالصه مى "پيشروى چپ"

گماردن بيكاران و پرداخت دستمزدها با افزايشى كه ضرورت داشت )در 

مورد كارگران( و توسعه ديوان ساالرى، بعنوان يك ضرورت سياسى به 

در دستگاه دولتى استخدام ممنوع شد، اما در دولت موقت تحميل شوند. 

در  "نهادهاى انقالبى"خارج اين دستگاه بر شماره كسانى كه به خدمت 

شد و طولى نكشيد كه استخدام در دستگاه دولتى  آمدند، افزوده مى مى

 نيز ضرورت پيدا كرد.

شدند. وضعيت  هاى بسيار ديگرى افزوده مى بر مشكل باال، مشكل

سبب توقف توليد شده بود. طرحهاى بسيارى نيمه تمام عمومى كشور، 

رها شده بودند. مقاطعه كاران، از كشور رفته بودند. خارجيان اغلب كار را 

رها كرده و رفته بودند. بنابراين بيكاران فراوان شده بودند. كارهاى 

ساختند نيز متوقف  ساختمانى كه نيروى كار بسيارى را بكار مشغول مى

سرگرم "بسيارى فعاليتهاى شهرى كه در رژيم پيشين، شده بودند. 

 شدند، نيز تعطيل شده بودند و... تلقى مى "كننده

شد. در ناامنى نه تنها  ها، مشكل ناامنى نيز افزوده مى بر اين مشكل 

بلكه براى خود دولت نيز، سرمايه گذارى محال  "بخش خصوصى"براى 

تند. فشار بيكاران براى كار و گريخ ها مى نمود. از دستگاه بانكى پول مى

ها بيش از حد تحميل مى شد. انحراف  باكاران براى كم كردن از محروميت

 با چگونگى مقابله با اين فشار، آغاز گرفت.

گفت كه انقالب را به  بايد روشى را ترك مى در حقيقت رهبرى نمى

و روشنگرى و برانگيختن مردم بكار و   پيروزى رساند. روش توضيح

بايد روش كار او  ش و تغيير ساخت اقتصادى بسود زحمتكشان، مىتال

شد. اما رهبرى روش غلطى در پيش گرفت كه ما را از راه استقالل باز  مى

گرداند و از نو به راه وابستگى كشاند. روش آگاهى دادن و آگاهى گرفتن و 

يبى جاى خود را به روش امتياز و فشار داد. در آغاز ترك  تغييرهاى بنيادى

از امتيازها كاسته شدند و بر فشار و زور افزوده گشت، تا وضعيتى كه 

 اينك در آنيم و در پايان اين بحث بدان خواهيم پرداخت.

بدينقرار، در قلمرو اقتصاد نيز مثل قلمروهاى ديگر رهبرى روش 

 را بكار برد.  انقالبى را رها كرد و روش رژيم پيشين
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تركيب بودجه از بسيارى جهات در حقيقت بدليل مشكالت باال، 

فرق اساسى با بودجه دوران شاه نكرد. البته كسر بودجه كمتر شد. بودجه 

و وضعيتى كه  1357ادارى كاهش يافت اما بدليل توقف فعاليتها در سال 

از پى انقالب بوجود آمده بود، تكيه بودجه به درآمدهاى نفتى بيشتر شد. 

براستى داخلى با وضعيتى كه توليد وصول ماليات از فعاليتهاى توليدى 

رفت كه دستگاه توليدى بكار  پيدا كرده بود، ممكن نبود. اما انتظار مى

افتد و بتدريج تكيه بودجه كمتر به نفت و بيشتر به مالياتهايى بگردد كه 

از توليد و افزايش توليد بايد عايد دولت بشوند. بدينقرار بودجه سال اول 

همان تركيب بودجه دوران شاه سابق را حفظ كرد. بعد از پيروزى انقالب 

 با چند تفاوت كه اساسى بودند:

 شد اجبارى و گذراست. تكيه به نفت بيشتر بود و تصور مى -

هاى سالح، كاالها و خدماتى  هاى بسيارى از جمله خريده هزينه -

كردند و معاف از گمرك بودند، هزينه مستشاران  كه بخرج دولت وارد مى

 هاى تشريفاتى و سرى، هزينه ساواك و... حذف شدند هزينه خارجى،

 هاى ادارى تاحدودى كاسته شدند. هزينه -

 اى بودند كه اضافه شدند. هاى نهادهاى جديد بار تازه هزينه -

 هاى توليدى كمى افزايش يافتند. هزينه -

 كسر بودجه در مقايسه با آخرين بودجه رژيم شاه كمتر شد. -

حاظ بالاجرا ماندن طرحهاى نيمه كاره و عدم شروع اما در عمل، بل

هاى جديد و متوقف كردن طرحهائى كه اجرايشان بسود كشور  طرح

تشخيص داده نشدند، بودجه عمرانى جذب نشد و بودجه ادارى بيشتر از 

اى از بودجه عمرانى  نسبتى كه پيش بينى شده بود خرج شد. بخش عمده

رحهاى كوچك عمرانى بودند، اما به بصورتى به مصرف رسيد كه بظاهر ط

بمنظور كاهش فشار بيكاران بود.  "سرگرمى اقتصادى"واقع نوعى 

بدينقرار در عمل، تركيب هزينه، غير از تركيب بودجه مصوب از آب 

 درآمد.

به بيان ديگر، رژيم جديد، ابتكار را از دست بداد و عكس العمل 

ود. اين وضعيت براى كسى گرديد و بهمان راه رفت ك رژيم پيشين رفته ب

كه سالها وقت صرف مطالعه اقتصاد ايران و بخصوص بودجه و نقش آن 

 14و 13و 12و  11و  11هاى  كرده بود، از ابتدا قابل تشخيص بود. در شماره

انقالب اسالمى به تشريح وضعيت اقتصادى و اثرات آن پرداختم و از 

  {24}:جمله در مقام هشدار اينطور نوشتم

در نتيجه نه دولت در جهت تدوام انقالب، رهبرى ملت را در ... "

جهاد براى نجات حيات ملى بر عهده گرفته است و نه مطبوعات 

درباره خطر  1351به فريادى كه ما از سال  "انتقادى"وگروههاى سياسى 

ايم و طى چهار ماه گذشته هر روز خطر  بزرگ تحول اقتصاد ايران سر داده

 اند: ايم، كمتر توجهى كرده نشان كرده و ابعاد آنرا خاطر
  

  خواجه در بند نقش ايوان است       خانه از پاى بست ويران است
  

با توجه به اين حقيقت بارز بگوييم و به فرياد بگوييم: اى آنها كه "

زنيد، ايران در  توانيد حرف بزنيد و بنويسيد و از همه چيز حرف مى مى

ها  كند، حرف بزنيد. كينه ما را تهديد مىخطر است. از خطرى كه كشور ش

كنيد، روشهاى فاشيستى را كه براى خراب كردن  ها را كه ايجاد مى و بغض

زنند  بريد، به روحيه انقالبى مردم كشور صدمه جدى مى يكديگر بكار مى

 ".آورند و موجبات غفلت مردم را از خطرهاى اصلى فراهم مى

هاى سياسى و مردم،  ران وگروهاين هشدارها، بلحاظ بى اطالعى رهب

شنيده نشدند، در نتيجه فشارها همچنان رو به افزايش بودند و درعمل 

ها ما را به  دادند. همين تغيير تركيب هزينه ها را تغيير مى تركيب هزينه

كشاند و همان عوارض  همان جاده قبلى كه رژيم شاه ايجاد كرده بود مى

 آورد: را ببار مى

 ، گرانى قيمتها ميزانى بيشتر پيدا كرد.با كاهش توليد -

 هاى ادارى در مجموع بيشتر شدند. هزينه -

بخش خصوصى بسوى تجارت رفت كه از امنيت بيشتر برخوردار  -

 بود و نفع نقد و بى دردسر داشت.

 سرمايه گذاريها كاهش جدى يافتند و توليد ملى نقصان گرفت. -

ريدى كه از راه افزايش در نتيجه كاهش توليد و افزايش قدرت خ -

هاى ادارى و حقوق و دستمزدها بودجود آمده بود، نياز بواردات  هزينه

 افزايش يافت.

نياز به واردات بيشتر، احتياج به ارز حاصل از درآمد نفت را  -

 افزايش داد.

هاى غير  هاى ارزى طرح هر چند با حذف خريد سالح و هزينه

د نفت هنوز بيشتر از خريدهاى ما از هاى نفتى، درآم سودمند و نيز هزينه

توانستيم بر ذخائر ارزى خود نيز بيفزائيم و افزوديم، ولى  خارج بود و مى

 گرايش بصورت همان گرايش در اقتصاد رژيم پيشين باقى ماند.

هاى استبدادى را سخت  فشارهاى گوناگون فوق، تمايل به روش

ها  ، منظم كردن كار گمركها كردند. بازگرداندن نظم در كارخانه تقويت مى

بايد حل  هاى زراعتى و شهرى، مسائل فورى بودند كه مى و مسئله زمين

شدند. فقدان برنامه و عدم آمادگى قبلى و نبود تجربه و نيز حاكميت  مى

شدند كه استفاده از ابزار  ايدئولوژى قدرت بر عقول رهبران، سبب مى

داران، تمايل به سازش با هاى ضربت چماق دادگاه انقالب و ايجاد گروه

سرمايه دارانى ك در رژيم پيشين سرمايه دار شده بودد، روز بروز بيشتر 

كوشيد با اعمال زور، حوزه  گردد. مسابقه قاطعيت درگرفت و هر كس مى

مسئوليت خويش را نمونه موفقيت بگرداند. نگرانى بخشى از روحانيت 

گشت كه  مى موجب "مالكيت خصوصى"درباره بخطر افتادن اصل 

بايد براى  اينگونه روشها بيش از پيش جايگزين راه حلهايى بگردند كه مى

 شدند. عالج خود بيمارى بكار گرفته مى

خواستند عالج هر  شد، رهبران نمى انقالب از هر سو تهديد مى

ترسيدند. خود نيز  مشكل را از اهل و خبره كار، بخواهند. از آنها مى

تا براى آنها راه حل عملى بجويند. نتيجه به  شناختند ها را نمى مشكل

بردند. استفاده از  روش امتياز دادن و چماق بر سرها فرو كوفتن پناه مى

آميز بود. با توجه به اثرات  اين روشن بخصوص در زمينه اقتصاد فاجعه

نابود كننده حل مشكل اقتصاد چند نوبت هشدار را تجديد كردم. اينطور 

 {25}:نوشتم

د توليد كرد، هر جا زمينه و شرائط فراهم بودند، بايد توليد باي -1"

كرد و تا جايى كه ممكن است بايد توليد كرد تا كه توليد خود امنيت 

 واقعى يعنى امنيت بدون سايه سرنيزه را بوجود آورد.

سياسى ثبات را از طريق ايجاد يك  -بايد شرائط اجتماعى  -2

 د شرائط بحث آزاد را بوجود آورد.جبهه اسالمى بزرگ بوجود آورد. باي

طلبى  گيرى جديد را جانشين ارگانهاى نفع بايد ارگانهاى تصميم -3

خواهند تا كامل كردن فلج اقتصادى، شرايط تسلط قطعى و  كرد كه مى

 ".دوباره خود را بر اقتصاد و سياست كشور بدست بياورند

مناطق اما اين هشدارها شنيده نشد. گروههاى مخالف گذشته از 

جنگيدند، قلمرو اقتصادى را  مختلفى كه در آنها بر ضد دولت انقالبى مى

ها به سه  بهترين زمينه از پاى درآوردن رژيم جديد يافته بودند. اين گروه

 كردند تا رژيم جديد را متزلزل و ناپايدار بگردانند: طريق عمل مى

 بيرون بردن امور از حاكميت دولت. -

نى و تزلزل در جاهايى كه قادر نبودند از ايجاد آشوب و ناام -

 حاكميت دولت بيرون ببرند.
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ها،كم كارى، ترور، زدوخوردها و... و سلب اعتماد  ايجاد اعتصاب -

 مردم از دولت انقالب.

جانبداران انقالب، بيمارى اقتصاد را بحال خود رها كرده بودند و 

هاى زير  مونهعكس العمل گروههاى مخالف شده بودند و بكارهايى از ن

 سخت سرگرم شده بودند:

ها عقب نمانند، خود  براى آنكه نزد كارگران و كاركنان، از چپى -

 كردند. چپ روى بيشترى مى

كردند و تن  بدين عنوان كه طرفدار انقالب هستند، خودسرى مى -

 دادند. به نظم نمى

 كوشيدند كارها را قبضه كنند. صالحيت را باز به همان عنوان، مى -

 دانستند چون نداشتند. شرط نمى

هاى جانبدار انقالب اسالمى، بر سر دردست گرفتن كارها،  گروه -

 افتادند. بجان هم مى

در نتيجه اين روشها، محيطهاى توليد، به ميدانهاى جنگ قدرت 

شدند. بر مراكز قدرت و تصميم گيرى پى در پيش افزوده  تبديل مى

هاى اقتصادى را بيش از  عالج بيمارىگشت و سازمان دادن به توليد و  مى

گرداند. اثرات بدتر شدن وضعيت عمومى و خرابتر شدن  پيش مشكل مى

وضع اقتصادى، تمايل به ايجاد قدرت و دفاع از انقالب را با استفاده از زور 

 برد. و قهر بطور روزافزون، باال مى

، فشارهايى كه پيش از اين شرح كرديم به 1351در بودجه سال 

اتب بيشتر منعكس شدند. آقاى صراف كه مشاور اقتصادى رئيس مر

جمهورى بود، در يك جلسه مشترك شوراى انقالب و هيات وزيران 

نسبت به وخامت بارتر شدن وضع اقتصادى اعالم خطر كرد. از جمله 

خواست از معنويت انقالب مدد بگيريم.از ماديت كاهنده كه بدان سخت 

راهبر انقالب اسالمى بازگرديم. مسابقه در ايم، به معنويت  روى آورده

تحصيل قدرت، بخصوص قدرت مادى را ترك گوييم و در نتيجه از جو 

خشونت بكاهيم. الگوى مصرف را تغيير دهيم.كارمايه نسل جوان و ميل 

 شديد او را به ابتكار متوجه توليد بسازيم و...

ه اغلب من كوشيدم وضع را براى اعضاى شوراى انقالب و وزيران ك

از مسائل اقتصادى بكلى ناآگاه بودند، روشن گردانم. از جمله توضيح دادم 

باين  "حزب اللهى"شود. استفاده از روش  كه اقتصاد زور سرش نمى

ماند كه شما بخواهيد بيمار مشرف به مرگى را با كتك زدن، عالج  مى

م باز هم و اي كنيد. گفتم اگر كارمايه و ميل به ابتكار را همينطور كه كرده

بيشتر در مجراى قهر تخريبى بياندازيم، قلمرو اقتصادى، بخش مهمى از 

كند. به  اين كار مايه و ميل به ابتكار را در زمينه تخريبى بخود جذب مى

دهد و  طلبى در مصرف را افزايش مى بيان ديگر ميل به مصرف و تنوع

قالبى و معنويتى دهد. با از دست رفتن روحيه ان ميل به توليد را كاهش مى

كه انقالب پديد آورده است، روانشناسى جامعه نيز عامل تعين كننده 

شود و عالج بيمارى را  گردد كه بر مجموعه عوامل افزوده مى ديگرى مى

شويم خود را در وضعى بدتر از  گرداند. ناگزير مى مى  نزديك به محال

را بيش از اين به وضعى كه رژيم سابق در آن بود، قرار دهيم. عالج اصلى 

تاخير نياندازيم. با موقعيت ايران حل مشكل اقتصادى بيش از همه، نياز 

طلبى و خاتمه  به توسعه آزاديها و پايان دادن به مسابقه در قدرت

 استخدام روشهاى تخريبى دارد...

تر شده بودند. سختى وضعيت اقتصادى، بعكس  ها سنگين گوش

گرفت. فكر  از راه استخدام زور قرار مىبهانه ضرورت ايجاد نظم و امنيت 

شد: رهبران همانند گردانندگان رژيم  انقالب، به فكر ضدانقالب بدل مى

كردند بايد  شمردند و فكر مى شاه، امنيت را مقدم بر فعاليت اقتصادى مى

آنرا به زور برقرار ساخت. چون از تهيه برنامه اقتصادى عاجز بودند، تمايل 

مقدم بر هر كار است، روز بروز  "نيت از راه قدرتام"به اين فكر كه 

 گرفت... بيشتر قوت مى

، فشارهايى كه بيش از اين برشمردم، 1351بهنگام تهيه بودجه سال 

بعلت آنكه از راه علمى به آنها نپرداخته بوديم، بيشتر شده بودند. سبب 

 شده بودند كه:

يابد و در براى جذب بيكارى، بخش ساختمان توسعه روزافزونى ب -

 نتيجه مهاجرت به تهران و چند شهر ديگر افزايش بيابد.

 نياز به واردات بيشتر شود. -

 هاى دولت در تهران و چند شهر بزرگ، بيشتر گردد. تمركز هزينه -

ناگزير ميزان بودجه و كسر آن افزايش پيدا كند و نياز به  -

 درآمدهاى نفتى را بيشتر سازد.

اى نفت بيشتر شود. چرا كه توليد بجاى تكيه بودجه به درآمده -

يافت و ماليات از توليد داخلى بى معنى بود. در عوض  افزايش، كاهش مى

 كردند. ها افزايش پيدا مى هزينه

با توسعه ديوان ساالرى و افزوده شدن ديوان ساالرى جديد به  -

ديوان ساالرى پيشين، در تركيب بودجه، سهم بودجه عادى بيشتر 

ريكه نه تنها تمامى درآمدهاى نفت، صرف حقوق و مزاياى شد. طو مى

شد، بلكه اندك درآمدى كه از گمرك و  هاى جارى مى كاركنان و هزينه

هاى جارى و ادارى  شد نيز بطور عمده صرف هزينه مالياتها وصول مى

 گشت. مى

شدند. ميزان تورم بحد  ها منعكس مى ها در قيمت اين واقعيت -

يافت. از راه تاكيد بگوئيم كه مسابقه در قهر،  مى نگران آورى افزايش

هنوز زود بود به حذف مراكز تصميم و ايجاد يك دولت قوى بيانجامد. در 

يافت و از اثرات مخرب آن، يكى اثر بر  هاى گوناگون مى نتيجه ناامنى جلوه

 افزايش ميزان تورم و تمايل به مصرف بود.

يعنى متكى كردن  حاصل اين همه، بازگشت به سرجاى اول -

هاى اقتصادى بر ميل شدت گيربه مصرف بود. بدينسان از نظر  فعاليت

كرد و فكر رژيم پيشين را  اقتصادى نيز انقالب فكر خود را رها مى

 ساخت. جايگزين آن مى

باز بايد همان سخن را تكرار كنم، براى يك ملت، بخصوص وقتى 

 هبران و سانسورها نيست.كند، هيچ خطرى بزرگتر از نادانى ر انقالب مى

ميليارد تومان  11تا  71ميليارد تومان بودجه، بين  271بهر رو، از 

ميليارد تومان افزايش  111شد. اين مبلغ به  بايد صرف امور عمرانى مى مى

يافت اما سال به پايان رسيد و كمتر از نصف اين مبلغ نيز به مصرف 

هم در بخش خصوصى  نرسيد. دستگاههاى توليد هم در بخش دولتى و

 عالوه بر مشكالت فوق با چهار مشكل زير روبرو بودند:

مشكل مديريت. مديران سابق يا گريخته و يا تصفيه شده بودند  -1

 و مديران با تجربه و دانا، كم بودند.

مشكل كمبود منابع مالى بخصوص سرمايه گذاران. متصديان  -2

ه بودند. و اعتماد نيز نبود ها را برداشته و برد پيشين موجوديهاى حساب

كه اعتبارها را نگيرند و بخارجه منتقل نكنند. چون در ماههاى اول 

به نام راه انداختن واحد توليدى تحت مديريت  "مصادره"مديران از بيم 

 كردند. گرفتند و بخارج كشور منتقل مى خود، وام مى

ر و كارشناس و قطعات يدكى و ماشين، د "مواد اوليه"مشكل  -3

 يك كالم ماده اوليه و فن.

مشكل سازماندهى درونى واحدهاى توليدى يا رابطه مديريت و  -4

كاركنان. اين مشكل بيش از همه موضوع اشتغال فكرى دولت و شوراى 

و ذهنيات اين متصديان  "موضع طبقاتى"انقالب شده بود. علت اين امر 

ى اقتصادى بود. در ها و گرايش عمومى به استبداد و بى اطالعى از واقعيت
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اين باره همانطور كه گفتم دو نظر وجود داشتند: نظر اكثريت اين بود كه 

اگر مشكل چهارم حل شود و مديران اطمينان خاطر پيدا كنند كه امنيت 

و نظم در محيط كارشان برقرار است، سه مشكل ديگر را خودشان حل 

ديگرى كه از كنند. استدالل، ظاهرى آراسته و مقبول داشت. نظر  مى

شد اين بود كه توليد با تجديد سازمان بسود كاركنان،  سوى ما طرح مى

بايد امنيت خود را، خود بوجود بياورد. اين نظر از آنجا كه تغيير سازمان و 

كرد و به بيان ما، با كار برد  تصدى كاركنان بر جريان توليد را طلب مى

ازى به پاسدار و ژاندارم و آزادى در درون واحد توليدى مالزمه داشت و ني

افتاد. با قبول شدن نظر اول، ناگزير  دادگاه انقالب نداشت، مقبول نمى

استقرار نظم در واحدهاى توليدى مسئله اول و اساسى رژيم جديد 

شد و وسيله استقرار اين نظم بيشتر، ابزار فشار و ترس بودند. در آغاز  مى

و اغلب به سود كاركنان وارد عمل رفتند  افراد كميته و سپاه زير بار نمى

شدند و به تعبير متصديان امر، خود عامل بى نظمى بودند. اما سرانجام  مى

به اعمال قدرت، ارزش  "نهادهاى انقالبى"تدبير را يافتند، خو دادن 

هاى پى در پى سبب شدند كه اين نهادها، در  كردن زور و بعد هم تصفيه

به برقرارى نظم بپردازند. با وجود اين خدمت مديريت درآيند و كم و بيش 

، توليد ملى كاهش پيدا كرد. 1351ها حل نشدند و در سال  مشكل

كرد اما  ها را بيشتر نيز مى بدينقرار تقدم امنيت، در قلمرو اقتصاد مشكل

مالتاريا و دستگاه تبليغاتى با كمك روشنفكرتاريا با تمامى قوا 

ن را از نو اعتبار بخشند و وخامت كوشيدند نظام حاكم بر رژيم پيشي مى

بارتر شدن روز بروز وضعيت اقتصادى را، بهانه توسل باز هم بيشتر به زور 

 دادند. قرار مى

دو امر واقع در منظر عمومى بودند: بيكارى و گرانى. اين دو مشكل، 

زمينه خوبى براى زورپرستان و زورمداران فراهم آورده بودند. نمايندگان 

به تبليغ مشغول بودند كه كار مبارزه با گرانفروشى را به  مالتاريا سخت

تر  آنان بسپرند تا با اعدام گرانفروشان مشكل را حل كنند. جو سنگين

شد. مردم مستضعف ما زير فشار بيكارى و گرانى، فريب عالج فورى را  مى

خواستند زودتر از فشار طاقت شكن بياسايند. براى  خوردند. مى مى

داشت، فرصت مغتنمى بود كه مهار  از اقتصاد هيچ آگاهى نمىمالتاريا كه 

متوجه شده بود كه اعتبار و  "بازارها را در دست بگيرد. مالتاريا كامال

 وجهه خود را در بازار از دست داده است.

بكار افتادند.  "دادگاههاى صنفى"هاى صنفى و  از اينرو كميته

از نو با خشونت بيشترى بكار بدينسان ابزار رژيم سابق براى مهار بازار 

دانند گرانى  افتادند. بر بازار جو ترس حاكم شد. اما همانطور كه همه مى

بيشتر شد و امروز باز هم بيشتر است و تا به عالج علمى نپردازيم، باز هم 

 شود. بيشتر مى
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و موضوع گروگانگيرى و محاصره اقتصادى ناشى از آن ادامه داشت 

ها و ايجاد تشويش بيشتر در دستگاه  اين بنفسه براى افزايش قيمت

 كرد. اما مخاطره بزرگ بود. توليد كفايت مى

در دستگاه بانكى، اسكناس نبود تا بدست متقاضى بدهند. سردر 

شد كه بودجه عمرانى به  گمى ناشى از عواملى كه بر شمردم، سبب مى

هاى جارى تكيه  رها به هزينهمصرف نرسد و ناگزير براى كاستن از فشا

گردد. توسعه ديوان ساالرى و خدمات سرعت گرفت. در اين اوضاع از 

بختيارى، مردان اليق و معتقدى در راس امور بانكى و بازرگانى خارجى 

قرار گرفتند و اينك دارند، تاوان تالش عظيمشان را براى جلوگيرى از 

 پردازند. شكست ايران در جنگ اقتصادى مى

آنكه كوشش ما براى تفهيم موقعيت بسيار خطرناك اقتصاد كشور با 

رسيد و  نه نزد آقاى خمينى و نه نزد اعضاى شوراى انقالب، بجايى نمى

آنها كماكان موقعيت را براى تحكيم مبانى قدرت خويش مغتنم 

شمردند، ما به حكم مسئوليت و از آنجا كه معتقد بوديم هيچ مشكلى  مى

ار داد، وارد عمل شديم. اگر روزى پاى حساب و كتاب را نبايد بهانه قر

بميان آمد، مردم ما متوجه خواهند شد كه پيروزى ما در از پا درنيامدن 

بهنگام محاصره اقتصادى، كمتر از پيروزى ما در ناكام كردن حمله عراق، 

معجزه نبوده است. مهمترين كارهايى كه ما براى جلوگيرى از سقوط 

 و داخلى و خارجى اينها بودند:كرديم در دو قلمر

وزير بازرگانى آقاى رضا صدر، بر عهده گرفت ك با جستجوى  -1

بازارهاى جديد فروش به دو مهم دست بيابد: اول ايران از لحاظ كاال و 

 مواد الزم براى دستگاه توليدى در مضيقه قرار نگيرد.

عدد كشورهاى صادر كننده كاال به ايران را تا ممكن است مت -دوم 

گرداند تا دو سه كشورى كه صادر كننده عمده كاال به ايران بودند، نتوانند 

 فشار خويش را به ما افزايش دهند و اين فشار غير قابل مقاومت گردد.

وى به اين هدف دست يافت. البته ما بدليل اينكه در محاصره 

م. خريدي درصد گرانتر مى 25اقتصادى واقع شده بوديم، كاال را در حدود 

ميليارد دالر در سال ببار آورد،  4اين امر عالوه بر آنكه ضررى به ميزان 

سبب شد كه در داخل كشور عامل جديدى بر عوامل گرانى افزوده شود و 

 ها را باالتر ببرد و فشار به مردم مستضعف را باز هم بيشتر سازد. قيمت

سبب  در اينجا بايد توجه تو را جلب كنم كه اين ضررها و فشارها،

ها را يك به يك براى  شدند. همه اين مشكل تغيير رويه آقاى خمينى نمى

كوشيدم بفهمد كه ملتى را بگروگان امريكا  دادم. مى او توضيح مى

درآورده است و بدست خود، دست و پاى اين ملت را بسته و او را زير 

كوشيدم بفهمد كه بدست خويش  ضربات غول امريكا انداخته است. مى

دهد و استبداد و بدترين  ها را بهدر مى كند. خون انقالب را قربانى مىدارد 

هاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى بيگانه را از نو بر سرنوشت  سلطه

كنيد.  گفت: شما اشتباه مى گرداند. در برابر اين همه، مى كشور حاكم مى

به بايد فرصت را مغتنم شمرد و مردم را به رياضت عادت داد. بايد عادت 

گردانيد. بدون  مصرف را از دست بدهند. حرف خودم را بخودم باز مى

 آنكه بداند اين سخن، نيمى از سخن و نظر من است.

نيم ديگر اينست كه براى دستيابى به اقتصاد توحيدى، نه تنها 

هاى تخريبى را بايد ترك گفت، بلكه بايد توليد كرد. اقتصاد تنها  مصرف

ى، مشكل حل شود. وجه اقتصادى يكى از مصرف نيست تا اگر كم كرد

چهار وجه سازنده واقعيت اجتماعى است. جامعه جوان كه تازه از جو 

فشار و اختناق رها شده است، در بازوان خويش كار مايه عظيمى احساس 

تواند بكار نياندازد. ميل به ابتكار كه طى چند نسل  كند كه نمى مى

ده است كه انديشه را به سركوب شده است، اينك مجالى بدست آور

هاى سازنده تنگ  توليد برانگيزد. اگر قلمرو فعاليت توليدى و فعاليت

افتد و  هاى تخريبى بكار مى گردد و يا از بين برود، ناگزير در قلمرو فعاليت

كند. وقتى به اين واقعيت مهم توجه كنى،  ها توليد مى ها و ويرانى خشونت

ريا از راه تمايل بقدرت و نادانى چه ضربه فهمى كه آقاى خمينى و مالتا مى

اى به ملت و انقالب و اسالم و حتى موجوديت خودشان وارد  نابود كننده

كردند. در واقع با سختى وضعيت اقتصادى و محاصره اقتصادى و با از بين 

بردن جو معنوى تفاهم و آشنايى جويى، ايران را به كارخانه قهر و تخريب 

توانست  است مديريت اين كارخانه جز استبداد نمى مبدل كردند و بديهى

 بگردد.

بارى آقاى رضا صدر مزد تالش سخت مقابل تقدير خويش را اينطور 

گرفت كه بهنگام تشكيل دولت آقاى رجايى، وى آقاى الجوردى را براى 
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تصدى وزارت بازرگانى پيشنهاد كرد در جمع از او پرسيدم چرا آقاى رضا 

ه اقتصادى از عهده تهيه مايحتاج كشور برآمد، صدر را كه در محاصر

گماريد؟ پاسخ آقاى رجائى اين بود  بكارى كه در آن تجربه يافته است نمى

 كه وى خالف كرده است.

 پرسيدم: چه خالفى؟

پاسخ داد: مگر امام نفرموده بودند، ملت ايران بايد بمحروميت عادت 

هر زحمت كاال خريده و كند و رياضت بكشد، او چرا رفته است از خارجه ب

 آورده است كه مردم در مضيقه نمانند؟

مردم ما و آيندگان از همين پاسخ بايد همه چيز را دريابند و پى 

ببرند كه معنى عاقل جاهل چيست و چگونه انقالب باين سرنوشت گرفتار 

 شد.

اى كه  وزارت بازرگانى بر عهده گرفت كه با حذف مساعده -2

ها بكار  پرداخت، سياستى را در زمينه قيمت ى مىبمصرف كنندگان تهران

برد كه موجب افزايش توليد داخلى و كاهش فشار بر مصرف كنندگان 

بگردد. حل مسئله نان و قيمت آن قدم اول بود. تنظيم توزيع كاالهاى 

وارداتى قدم دوم بود. با همكارى وزارت كشاورزى مسئله گوشت نيز كه 

 و شهر ديگر بود، با حذف مساعده، حل شد.امتيازى براى تهران و يكى د

بايد مانع هر گونه  اما از آنجا كه مطابق برنامه كودتاى خزنده، مى

شدند، دستياران بازارى كودتاچيان، وارد عمل  موفقيتى از ناحيه ما مى

شدند و بناگهان معاون وزارت كشاورزى و متصديان سازمان گوشت بدين 

آرژانتين برفك داشته است و بعضى  عنوان كه گوشت خريدارى شده از

از گوشتهاى خريدارى شده معلوم نيست ذبح شرعى شده باشند، از 

سوى دادگاه انقالب دستگير و محاكمه و محكوم شدند و وضع گوشت 

 بصورتى درآمد كه اكنون هست.

وزير بازرگانى قانون ملى كردن بازرگانى خارجى را تهيه و به  -3

نيد و قرار شد ظرف مدت يكسال آنرا اجرا تصويب شوراى انقالب رسا

 كند.

كارهاى وزارت بازرگانى جزئى از يك سياست عمومى اقتصادى  -4

براى تبديل شكست به پيروزى اقتصادى بود. از اينرو همراه كارهاى 

 رساند: وزارت بازرگانى شورايعالى بانكها، بايد كارهاى زير را بانجام مى

ا ادغام بانكها و آماده كردن بانكهاى تجديد سازمان نظام بانكى ب -

 هاى نو در خدمت سياست اقتصادى جديد. جديد براى مسئوليت

تغيير بنيادى سياست اعتبارى بدين ترتيب كه پس اندازها به  -

هاى صنعتى و كشاورزى تبديل گردند. بانكها جاى بخش  سرمايه

ر اختيار ها بدينسان د ها بگيرند. سرمايه خصوصى را در تامين سرمايه

نمايندگان جامعه باقى بماند، در عوض كارگران و كاركنان اداره توليد را 

 عهده دار شوند.

شد، نزديك به تمام  از آنجا كه بازرگانى خارجى نيز ملى مى -

شد و در نتيجه بهره بانكى  اعتبارات بازرگانى به بخش دولتى داده مى

 داد. مفهوم خود را از دست مى

بايد بصورت مشاركت در سرمايه  نايع خصوصى مىاعتبارات به ص -

 شد: گرفت تا دو نظر تامين مى و يا مشاركت در توليد انجام مى

ها قابل  رسيدند، منافع عادالنه و قيمت اعتبارات به مصرف واقعى مى

گشتند و بخشى از منافع عايد پس اندازكنندگان كم درآمد  كنترل مى

 گرديد. مى

هاى  شدند، وام اى معاف مى هرگونه بهرهاعتبارات كشاورزى از  -

گرديدند و نظام بانكى  مسكن و نيز وام به صنايع كوچك، از بهره معاف مى

كرد. بدينسان  درصد اكتفا مى 4هاى بانكى حداكثر تا  به دريافت هزينه

توانستند براى توليد و هم براى خانه سازى  قشرهاى كم درآمد، هم مى

كرد،  ا چشم پوشى از گرفتن بهره زيان كالنى مىوام بگيرند. نظام بانكى ب

گرفت و  اى كه از سپرده ارزى نزد بانكهاى خارجى مى اين زيان را با بهره

 كرد. مشاركت در سود معقول سرمايه گذاريها و معامالت جبران مى

كارهاى نيمه  -1گرفت:  نظام بانكى دوكار ديگر را نيز بر عهده مى -

به حل چهار مشكل واحدهاى توليدى  -2اندازد.  تمام رها شده را بجريان

 بخصوص مشكل تنخواه گردان كمك رساند.

بانكهاى استانى و برخى از بانكهاى سراسرى با دادن وام  -

بواحدهاى صنعتى كوچك در شهرها، هم ميزان توليد را افزايش دهند و 

 هم مانع مهاجرت به تهران بگردند.

 ر بعهده داشت:از طرف ديگر بانك مركزى سه كا -

تنظيم سياست ارزى طوريكه امريكا و متحدان او با محاصره  -الف 

اقتصادى و تحريم خريد نفت، ما را همانند دوره مصدق با مضيقه ارزى 

هاى دالرى ما، از  روبرو نگردانند. پيدا بود كه با وجود بلوكه كردن سپرده

عمده به توليد بايد بطور  عهده اين مهم برآمدن بغايت مشكل بود و مى

 داديم. كرديم و الگوى مصرف را تغيير مى داخلى تكيه مى

كرد. بطوريكه قدرت  بايد حجم پول را در اقتصاد تنظيم مى -ب 

گشت و از  شد، به پس انداز تبديل مى ها ايجاد مى خريدى كه بر اثر هزينه

 شد. طريق نظام بانكى به سرمايه توليدى تبديل مى

اعتماد به نظام بانكى و همكارى براى ايجاد رونق  بايد با ايجاد مى -ج

كرد و  ها را زايل مى برد، ترس اقتصادى، ميل به پس انداز را باال مى

هاى خود را به بانكها  شدند و پول صاحبان پس انداز تشويق مى

 سپردند. مى

بايد تغييرات الزم را در بودجه بعمل  بعالوه شوراى انقالب مى

 شد. وليدى بتمامى جذب مىآورد تا بودجه ت مى

اين تدابير، در مجموع موثر شدند. از اوائل بهار از فشار بيكاران 

ها پايان گرفتند، واحدهاى توليدى بكار افتادند.  كاسته شد. تحصن

ها، همكارى  كارمندان با رهبرى جديد نبرد اقتصادى در بانكها و وزارتخانه

. در اين باره با آقاى خمينى شد كردند، وضع روز بروز بهتر مى جانانه مى

بينيد كه با وجود محاصره اقتصادى، با بكار  صحبت كردم. باو گفتم مى

بردن روش علمى، ما موفق شديم چرخهاى اقتصادى را بكار اندازيم. با 

وجود اين هنوز سه خطر بزرگ در كمين ما هستند و با كمتر غفلتى 

 گردانند: اقتصاد ما را به فلج مبتلى مى

خطر سياسى و عدم وجود امنيت قضايى، دستگاه قضائى نه  -الف 

شد بلكه بطور روزافزون، خود  تنها موفق به برقرارى امنيت قضايى نمى

شد كه هرگونه امنيتى را از افراد جامعه سلب  بعامل مخوفى تبديل مى

 كرد. مى

دستگاه ادارى را بايد هيات وزيرانى اداره كنند كه قادر به جلب  -ب

كارمندان باشند. ناتوانى در اينكار، بخصوص برهم زدن  همكارى

هماهنگى كه بوجود آمده است و سياستى كه اتخاذ شده است و تضعيف 

 رهبرى كنونى كه مسئوليت جنگ اقتصادى را بر عهده دارد مرگبار است.

كمبود ارزى، اگر شرائط افزايش توليد در داخل فراهم نشوند،  -ج 

ابداع و توليد، جاى جو تضاد و خشونت را  بخصوص اگر جو تفاهم، جو

  نگيرند الگوهاى مصرف تغيير نكنند، ناگزير بايد از خارجه وارد كرد. اين

ها در داخل كشور و كاهش وخامت بار ذخاير ارزى  امر موجب گرانى قيمت

 گردد. ما مى

آميزى زد و براى موفقيت ما دعا كرد. در ماه اول  لبخند موافقت

ايم. اما بزودى  شحال بوديم كه جنگ اقتصادى را نباختهتابستان ما خو

عوامل مجرى طرح كودتاى خزنده بكار افتادند. آقاى بهشتى و اعضاى 

هاى جمهورى اسالمى و آزادگان، تعرض عمومى را  ديگر مالتاريا و روزنامه
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با حمله به آقاى نوبرى، رئيس بانك مركزى آغاز كردند. حمله از خارج را 

تكميل  "انجمن اسالمى"داختن اهرمهاى استبداد جديد يعنى با بكار ان

هاى ديگر نيز افزوده شدند. بعدها آقاى  ها، حمله كردند. بر اين حمله

منتظرى بياد بهره بانكى افتاد. بدون اينكه بپرسد و بداند كه چه 

اند، در سود قشرهايى كه منافع  دستهايى مانع انجام تمامى برنامه شده

وابستگى و پيشروى اقتصاد مسلط در كشور ما و پيش خور  عظيمى از راه

آوردند، بر ضد رئيس بانك مركزى و  كردن ثروتهاى طبيعى بدست مى

خود من، صحبت كرد. فراموش كرده بود كه برنامه عمومى حذف بهره 

آورد كه ما در  بانكى را خود ديده و با آن موافقت كرده بود و بياد نيز نمى

 اصره اقتصادى هستيم و هم در جنگيم...عين حال هم در مح

بارى، بر ما مسلم بود ك اگر از آن سه خطر بزرگ جان سالم بدر 

شود ما را در جنگ اقتصادى از پاى  ببريم، غرب سلطه گر موفق نمى

درآورد. اما آن سه خطر از طريق آقاى خمينى بجان ما افتادند و وضع 

 عمومى و البته اقتصادى را دگرگون ساختند.

مالتاريا به ترتيبى كه مردم ايران از آن اطالع دارند، مجلس و اولين 

مجلس جمهورى را تشكيل داد. اعتراضات من به انتخابات با دخالتها و 

موضع گيريهاى آقاى خمينى خنثى گرديد. آقاى خمينى بدين اندازه نيز 

گيرى پرداخت. در يكى از اين موضع  قناعت نكرد. پى در پى به موضع

و... باشند و مجلس  "وزراء بايد مكتبى"يها خطاب به مجلس گفت: گير

كند، در صورتى كه مكتبى و...  بايد وزرائى را كه آقاى بنى صدر معرفى مى

دانستند مجلسى كه در انتخاباتش  . خود او و مالتاريا مى"نبودند رد كند

در دور  - 1» 1اند درصد كسانى كه حق رأى دارند شركت كرده 28تنها 

 5/6ميليون و در دور دوم كه بيشتر نمايندگان انتخاب شدند  5/11اول 

شود.  ، قادر به ضديت با رئيس جمهورى نمى« ميليون تن راى دادند.

كردند  اينست كه خود وى و مالتاريا و كارگردانان كودتاى خزنده عمل مى

تا چنان شود و شد كه مجلس بجاى تكيه به مردم و بيان گر خواستهاى 

م، به آقاى خمينى و مالتاريا وابسته گردد و نتواند كارى جز در مرد

 خدمت استبداد جديد انجام دهد.

ام تحميل شد و مصيبتى  دولت آقاى رجائى به ترتيبى كه شرح كرده

بزرگ براى كشور گرديد و جنگ اقتصادى و جنگ نظامى برآن افزوده 

ى كرد و گرديد. اين دولت در هر دو جنگ نقش ستون پنجم را باز

كارشكنى براى ناكام كردن اقدامات توسعه پيدا كرد. اين دولت دولت 

كرد متصديان مقامات اقتصادى  حذف رئيس جمهورى بود و گمان مى

ها هستند. اصرار من بسيار  بلحاظ نزديكى با رئيس جمهورى در اين مقام

با شد، تا توانستم در برابر فشار براى تعيين وزراى وزارتخانه هايى كه 

هاى اقتصادى  اقتصاد سروكار داشتند و جلوگيرى از تغيير متصديان مقام

مقاومت كردم. كوشيدم حالى كنم كه شرائط، شرائط جنگى هستند و 

اند را  بايد رهبرى سياستهاى اقتصادى كه جنگ را با موفقيت اداره كرده

هاى واحده براى  دانى بردن ماده حفظ كرد. اما نتيجه همانست كه مى

 ب اختيار از رئيس جمهورى.سل

با شروع جنگ عراق و حمله به تاسيسات نفتى، كار صادرات نفت و 

واردات كاال مشكل شد. سخنان ناسنجيده آقاى رجائى آنهم در روزهاى 

هاى خود را از بانك بيرون ببرند.  سخت جنگ، سبب شد كه مردم سپرده

كل شدن جنگ در سه استان و تزلزل سياسى و توسعه ناامنى و مش

واردات سبب شدند كه فعاليتهاى توليدى از نو دچار مكث و بعد توقف 

 گردند. هشدارها نتيجه نبخشيدند و وضعيت بيش از پيش مشكل گرديد.

معماران استبداد، فرصت سخت اقتصادى را براى تحكيم مبانى 

استبداد و به آزمايش گذاردن روشهاى استبدادى مغتنم شمردند. جيره 

تفاده از وسايل فشار و تضييق در ظاهر ضرورت اقتصادى بندى با اس

نمود اما در واقع تحت مهار درآوردن جامعه و سازماندهى بشيوه  مى

آمد.  استبدادى خشن بود. توضيح آنكه دو بازار، با دو قيمت بوجود مى

هاى وسيع مردم، استفاده از بازار آزاد،  بازار رسمى و بازار آزاد. براى توده

گشت و دريافت جيره با  ها ناممكن مى ال رفتن سريع قيمتبلحاظ با

كرد. تظاهر به مخالفت و همانطور كه  مالزمه پيدا مى "پيروى از خط امام"

در انتخابات اخير همه مالحظه كردند، عدم نشان دادن موافقت موجب 

 گرديد. قطع جيره مى

ع از اما خرابى اقتصادى بيش از آن شد كه بتوان با جيره بندى مان

بروز نارضايى گرديد. آقاى صراف در اول زمستان يعنى سه ماه بعد از 

تشكيل دولت آقاى رجايى، گزارش درباره وضعيت اقتصادى تهيه كرد كه 

 خطوط اصلى آن اينها هستند:

  

 كالن اقتصاد عالئم و مشخصات ـ الف
  

 11كاهش قابل مالحظه توليد ناخالص ملى )كه در پايان سال خود  -1

 صد برآورد شد(در

هاى توليدى و هم در  افزايش قابل مالحظه بيكارى هم در بخش -2

 خدمات.

 تورم شتاب گير. -3

 ها از نظام بانكى. بيرون بردن سپرده -4

 كاهش واردات اعم از كاالها و مواد اوليه و واسطه . -5

از بين رفتن اعتبار نظام بانكى در خارج بدليل بدتر شدن  -6

 ايران و وخامت وضعيت ارزى.موقعيت سياسى 

  كاهش ذخائر ارزى، بعلت كاهش صادرات بانكى -7

عود مشكل چهارگانه، مديريت، تنخواه گردان، مواد اوليه، روابط  -8

 درونى ميان مديريت و كاركنان و عدم استقرار حكومت قانونى.

هاى صنعت و كشاورزى. اين مشكالت، توليد را بسيار  در بخش

 كاهش داده است.

 هاى بخش خدمات. ركود نسبى و گاه مطلق در بعضى از رشته -1

ركود در بخش ساختمان، بعلت نامعلوم بودن وضعيت مالكيت و  -11

 كمبود بعضى از مصالح بخصوص سيمان.

 هاى اقتصادى. عدم گردش پول بعلت ركود عمومى فعاليت -11

 كمبود بعضى از كاالهاى اساسى از جمله گندم و گوشت. -12

بدتر شدن وضعيت از لحاظ امنيت قضائى و اثر آن بر تمايل به  -13

 هاى توليدى. تجارت و پرهيز بيشتر از فعاليت

گيرى و دخالت  افزايش مشكالت ناشى از تعدد مراكز تصميم -14

روز افزون نهادهاى انقالبى در اداره امور واحدهاى توليدى كه نتيجه آن 

 كاهش توليد است.

ها به الگوى مصرف در رژيم پيشين،  رى زمينهبازگشت در بسيا -15

تر  ها، خود تورم را خطرناك بازگشت به الگوى مصرف و اثر آن بر قيمت

 ساخته است.

ها براى فعاليت، جنبه  كمبود سوخت كه در بسيارى رشته -16

 حياتى دارد.

هاى بخش دولتى  فقدان برنامه عمومى و هرج و مرج در فعاليت -17

ريز از سرمايه گذارى و پرداختن به تجارت خارجى بسيار كه اثرات آن برگ

 است.

رسد كه دولت به سود قشرى از  با اينهمه اينطور بنظر مى -18

كند.  بازرگانان كه به تجارت خارجى يعنى واردات مشغولند، عمل مى

رسد كه تمايل به  شوند و اينطور بنظر مى سودهاى كالن عايد اينان مى
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تسكين افكار عمومى و كاستن از نارضائى، نزد گروه افزايش واردات براى 

 حاكم، تمايل غالب شده و سياست دولت در اين جهت تحول كرده است.

اى  جنگ عالوه بر افزودن بر وخامت وضع اقتصادى مشكل تازه -11

را بر مشكالت باال افزوده است و آن، پناهندگان و توقف فعاليت توليدى 

 در بخش غربى كشور است.

هاى نيمه تمام و مشكالت فنى،  فرار مغزها و عدم اجراى طرح -21

 گرداند. توليد را در آينده با مشكالت بيشترى مواجه مى

  

 ب ـ تعادل مالى 
  

تا كنون  1351ميليارد تومان اعتبارات عمرانى سال  111از حدود  -1 

رسد تا پايان  ميليارد تومان به مصرف رسيده است و بنظر مى 32فقط 

ميليارد تومان تجاوز نكند. اين ارقام به صراحت  51و حداكثر  45از  سال

 گويند كه: مى

آنهمه جوسازى براى رها كردن اعتبارات عمرانى از ضوابط قانونى  -

و مالحظات اقتصادى و برنامه گذارى، براى آن نبوده است كه اين 

  ببرند.اعتبارات در تمامت خود به مصرف برسند و توليد و اشتغال را باال

توانند از فشار بيكارى بكاهند، بناگزير به  چون از راه توليد نمى - 

آورند و اين خطرى بزرگ براى اقتصاد و  توسع ديوان ساالرى روى مى

 سرنوشت كشور است.

ميليارد تومان درآمد پيش بينى شده نفت، تا پايان سال  161از  -2 

 ميليارد تومان تحصيل خواهد شد. 81به زحت 

هاى جارى بنا بر طبيعت خود به مصرف رسيده و در سه  هزينه -3 

ماه آيده بيشتر از سابق به مصرف خواهند رسيد، و اثر آن بر توسعه 

 مصرف و افزايش واردات و كاهش توليد معلوم است.

 به مصرف نرسيدن اعتبارات عمرانى بداليل زير بوده است: 

ر عمليات عمرانى و نبود پيمانكاران قابل و فقدان نظم در كا -

 ناتوانى در سازماندهى.

 كمبود مصالح ساختمانى بخصوص سيمان.  -

  كمبود سوخت -

  توقف فعاليتهاى توليدى در مناطق جنگى -

 تورم كارمندان در دستگاههاى ادارى قديم و جديد -

مشكالت فنى، كمبود فن دانان و خبرگان و قطعات ماشين و  -

 ها و... ماشين

ش درآمد نفت، اتكاء خزانه دارى به سيستم بانكى بعلت كاه -4

 افزايد. شود و بر شدت تورم مى بيشتر مى

  

 پولى وضع ـ ج
  

 1231در جريان گذاشتن خارج از اندازه اسكناس تا حدود  -1

ميليارد ريال  311برابر دوران رژيم شاه است و  3ميليارد ريال. اين مبلغ 

هاى آخر بجريان گذاشته بود.  ماه بيشتر از پولى است كه رژيم سابق در

هاى آينده بحكم اجبار بايد بر اين مبلغ نيز افزود، داليل اين امر از  در ماه

 اينقرارند:

تبديل معامالت اعتبارى به نقدى و از بين رفتن شبه پول چون  -

 دهد. چك و سفته نياز به اسكناس را افزايش مى

 ها از بانكها بيرون كشدين سپرده -

 شوند به بانكها نگشتن پولهايى كه از بانكها خارج مىباز  -

الزم است به اطالع برساند كه نقدينه موجود در خزانه بانك مركزى 

رسد و به جريان  نزديك به صفر است. هر ميزان اسكناس به چاپ مى

 گردد. شود، در دم بلعيده مى گذاشته مى

نكها پول كافى بعلت بيرون رفتن روزافزون پول از نظام بانكى، با -2

توانند از عهده  براى اعطاى اعتبارات توليدى ندارند. بانكها همينقدر مى

تقاضاهاى مشتريان خويش برآيند و اعتبارات قبلى را تمديد كنند، 

 اعطاى اعتبارات توليدى جديد از عهده آنها بيرون است.

اگر به اين حقايق توجه كنى خواهى ديد كه اين دولت دستاوردهاى 

داد. پس از اتخاذ سياست جديد براى جلوگيرى از  ا مفت از دست مىما ر

ميليارد ريال از حجم اسكناس در  151موفق شديم،   شكست اقتصادى ما

هاى رژيم سابق را عوض كنيم. در خزانه بانك  گردش بكاهيم. اسكناس

مركزى اسكناس بقدر كفايت وجود داشت. اعتبارات توليدى رو به 

 و طى مدت كوتاه وضع دگرگون شده بود.افزايش بود و... 

  

 ارزى وضع ـ د
  

درصد بعلت محاصره  31تا  21بعلت گرانتر تمام شدن واردات ) -1

اقتصادى( و افزايش اجبارى ميزان آن، ذخاير ارزى ما كاهش پيدا 

كنند و اگر ارزهاى بلوكه شده آزاد نگردند، وضع در ماههاى آينده غير  مى

 قابل تحمل خواهد شد.

اعتبار نظام بانكى ما در خارج، بدليل مشكالت سياسى از سوئى  -2

از بين رفته است. همين امر  "و كاهش ذخائر ارزى از سوى ديگر تقريبا

 بخرند.  "نقد"موجب شده است كه واردكنندگان ناگزير شوند، تقريباً 

با وجود محدود كردن خروج ارز غير بازرگانى، فرار سرمايه از  -3

  1رگانى خارجى ادامه دارد.طريق باز

  

 نتيجه
  

ارقام و مطالب باال بحد كافى گويا و اعالم خطرند. اگر مسئولين   

كشور به اندازه كافى به عالئم بيمارى خطرناك اقتصاد كشور، توجه نكنند 

ها نروند، اين بيمارى سخت، سالها دوام خواهد آورد و  و بدنبال راه حل

آنقدر وحشت آور است، كه آدمى بخود جرأت تصور اثرات آن بر كشور ما 

 دهد. بايد: به ذهن آوردن آنرا نمى

هاى باال آگاه گردد و  هر طور هست آقاى خمينى از واقعيت -1

متوجه شود كه خطر سقوط بلحاظ شكست در جنگ اقتصادى بيشتر 

 است.

است.   جنگ اقتصادى از جنگ عراق بر ضد ايران ويرانگرتر 

عراق بر ضد ايران، با عدم توليد و ويرانى هايى  خصوص كه نتايج جنگ

كه بايد بازسازى شوند و تجهيزاتى كه بايد از نو خريدارى شوند را 

 گردانند. تر و وضع اقتصادى ما را بدتر نيز مى سنگين

مردم از واقعيت وضع وخيم اقتصادى آگاه گردند. هراندازه در  -2

 تر خواهد شد. آگاه كردن مردم تاخير شود، عالج كار سخت

نمايندگان مجلس در جريان وخامت وضع اقتصادى گذاشته  -3

 شوند...

مسائل سياسى كه عامل اصلى اين وضعيت بس خطرناك  -4

 اند حل گردند. شده

شدند با توجه به  در برنامه هايى كه با موفقيت اجرا مى -5

واقعيتهاى جديد كه بعد از جنگ و تشكيل دولت و عمل آن بوجود 

                                                           

نوشتند و مابه التفاوت را به حسابهاى خود  در صورت خريد، قيمت را بيشتر مىـ 1
 سپردند. در بانكهاى خارجى مى
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 ها ادامه يابد. اند، تجديد نظر شود و اجراى آن آمده

اين گزارش را در كارنامه آوردم. دولت آقاى رجائى الزم ديد در 

پاسخ اين هشدار و اعالم خطر آنهم از سوى كسانى كه با كار شبانه روزى 

توانسته بودند مانع سقوط اقتصادى كشور بخصوص در جريان 

منتشر كردند و وزير مشاور اين  گروگانگيرى بگردند، متنى ناسزا آميز

دولت بگويد: ما براى مشكالت راه حل حزب اللهى داريم. شاه سابق نيز 

 برم!! گفته بود ولو بزور ايران را بسوى ترقى مى

از اين زمان، وضع اقتصادى وخامت بارتر شد. پندارى اين طرز فكر 

 بر مالتاريا و مجريان كودتاى خزنده حاكم شده بود كه:

درآوريم، به بهانه  "ليبرال بازى"تر، و به اين بهانه كه اگر چه به

ها بصورت امواج اعتصابها و تظاهرات در  مشكالت اقتصادى، نارضائى

توانيم امام  خواهند آمد و جمهورى را از اساس به خطر خواهند افكند، مى

استبداد "يا  "مكتبى"با خود همراه كنيم و ساختمان استبداد  را كامالً

 را كامل گردانيم. "عادل

هر چه بود، مجريان كودتاى خزنده، بر مشكالت اقتصادى 

افزودند. كوشش داشتند متصديان امور اقتصادى را تغيير دهند و  مى

هاى بازرگانى و برنام و بودجه و صنايع و نظام بانكى را باختيار  وزارتخانه

به تجارت واردكنندگان و تاجران و اعوان و انصار درآورند. مالتاريا 

ها  ها و پيمان خارجى نيز عالقمند شده بود و معامله گران خارجى معامله

 كردند!!.. را بايد با آنها منعقد مى

وضع در پايان سال بسيار وخامت بارتر شد. بار ديگر گزارشى درباره 

اين وضع براى اطالع مردم منتشر كردم. آقاى رجائى، رئيس بانك مركزى 

سرزنش سخت قرار داده بود كه چرا رئيس جمهورى آقاى نوبرى را مورد 

را از وضعيت ارزى مطلع ساخته است. گفته بود حرفهاى رئيس جمهورى 

 كنند!! و شما مردم را مايوس مى

و نه وزيران برنامه و بودجه و دارائى  -اى كه آقاى وزير مشاور  بودجه

زگشت به هاى اقتصاد كشور و با تهيه كرده بود، منعكس كننده واقعيت -

ها و تسليم بى قيد و شرط به غرب و در درجه اول  راه تشديد وابستگى

امريكا بود. من متن مفصلى درباره اين بودجه منتشر كردم. كوتاه سخن 

 اينكه :

 يافب. ميليارد تومان افزايش مى 111بودجه ناگهان به ميزان  -1

ميليون بشكه نفت  5/3در اين بودجه فرض شده بود كه روزى 

رسد. انتشار  ميليارد دالر مى 35گردد و درآمد ارزى ايران به  ادر مىص

هاى نفت كاهش پذيرند. توضيح اينكه متوسط  بودجه كفايت كرد تا قيمت

ميليون بشكه در روز پيش  5/2دل معا 1361صادرات روزانه در طول سال 

گذشت و صادرات از يك  ماه از سال مى 4بينى شده بود، ولى چون 

ميليون بشكه در روز تجاوز نكرده بود و تعديل دو مابه االختالف بهاى 

شد، بايد  محاسبه و واريز درآمد حاصل از صدور نفت نيز در نظر گرفته مى

شد تا درآمد  بشكه نفت صادر مى ميليون 5/3براى باقيمانده سال روزانه 

 گشت. منظور شده در بودجه تحصيل مى

 5/3ولى بعد داخلى چنين تصميمى يعنى صدور نفت به ميزان 

ميليون بشكه در روز يك چيز بود و بعد خارجى آن يعنى در خدمت 

كنم چيز ديگر، كه آقاى  سياست امريكا قرار گرفتن بنحوى كه شرح مى

 هر دو تن دادند.خمينى و مالتاريا به 

به مجرد اينكه بودجه دولت ايران انتشار يافت و همه فهميدند كه 

رژيم قصد دارد با اين حجم از صادرات وارد بازار نفت گردد، با اضافه 

وارد بازار كرده و آنرااشباع كرده بود،  توليدى كه عربستان سعودى قبالً

هر كوششى كه و   تقاضاى آن مسلم گشت  افزايش عرضه نفت نسبت به

در جهت كاهش توليد و تنظيم بازار نفت از يك طرف و افزايش  ما قبالً

قيمت و تقويت موقعيت اوپك از طرف ديگر بعمل آورده بوديم، به يكباره 

توسط اين جاهالن نقش برآب شد و پس از اين بود كه هر كوششى براى 

تقاضاى افزايش مجدد قيمت نفت به بهانه افزايش عرضه نفت نسبت به 

آن و تهديد عربستان سعودى براى توليد باز هم بيشتر، اوپك را در يك 

موقعيت انفعالى قرار داد و تمام اين مجموعه توسط امريكا تهيه و بدست 

عربستان سعودى و رژيم آقاى خمينى عليرغم ادامه شعار دادنها و 

 ناسزادادنهاى روزانه به امريكا به مورد عمل گذارده شد.

هاى گوناگون اين موضوع روشن شوند به جزئيات  نكه جنبهبراى اي

 پردازم: بيشترى مى

افزايش قيمت نفت، امريكا را در موقعيت نامناسبى قرار داده بود و  -

 نمود. بهر قيمت بايد افزايش مجدد آنرا متوقف و يا كند مى

عربستان سعودى وسيله موثرى براى اين كار در دست امريكا بود،  -

عضو اوپك قدرت كنترل قيمت توسط   ساير كشورهاى ولى فشار

نمود و بايد اقدامات تكميلى  عربستان سعودى را بهر حال محدود مى

 گرفتند. ديگرى صورت مى

شد و هم بستگى آن متزلزل  در داخل اوپك بايد شكاف ايجاد مى -

 گشت. مى

با اينكه عربستان سعودى با افزايش توليد خود، از زمانيكه رژيم  -

انقالبى ايران توليد خود را به كمتر از نصف توليد زمان رژيم شاه تقليل 

داده بود، آنرا خنثى نموده بود، ولى اين امر از لحاظ يك مدت طوالنى 

گرفت كه ايران توليد نفت  توانست ادامه يابد و بايد كارى انجام مى نمى

مجموع و خود را از سر بگيرد. و اين عمل چه از لحاظ افزايش عرضه در 

 چه از لحاظ عدم اتكاء به يك كشور براى امريكا الزم بود.

افتاد و اين دو كشور مجبور  بايد جنگ ايران و عراق راه مى -

شدند براى ادامه جنگ و بازسازى خرابيهاى ناشى از آن نسبت به  مى

 عرضه نفت بيشتر در آينده اقدام نمايند.

شد و  سايشى مىبايد اين جنگ هر چه بيشتر طوالنى و فر -

مالتارياى حاكم نيز از ترس آزاد شدن ارتش از ميدانهاى جنگ و دخالت 

نمودن احتمالى براى جلوگيرى از جنايت و آدمكشى، ادامه جنگ را به 

داد و امريكا هم از وضعى كه پيش آمده بود بطور  صالح خود تشخيص مى

ا كه صدور هاى بازگشت وابستگى ر نمود و پايه بردارى مى طبيعى بهره

 نمود. آيد محكم مى بيشتر نفت يك وسيله براى آن بشمار مى

شود كه بعد خارجى و سياسى صدور نفت  اكنون براى تو روشن مى

ميليون بشكه در روز و يا حتى اعالم آن ولو در عمل ايران  5/3به ميزان 

بعلت جنگ قادر به توليد و صدور چنين نفتى نبود، از كجا سرچشمه 

امريكا تالقى كرده بودند كه چگونه منافع رژيم ايران و منافع  گرفت و مى

 گرديد، ثانياٌ شد و قيمت نفت تثبيت مى تر مى بايد بازار نفت اشباع اوالٌ

گشت و اقدامات  ايران بايد به توليد نفت به ميزان زمان رژيم سابق بر مى

اقتصادى انقالبى كسانى كه صدور نفت را به ميزان مورد لزوم براى توسعه 

دانستند ونه افزون بر ذخائر ارزى و كمك به بانكهاى  كشور الزم مى

شد و انقالب بمعنى واقعى به ضد انقالب تبديل  امريكائى، خنثى مى

داد كه هنوز  امريكا بعنوان نيروى متوفق به اروپا نشان مى شد و ثالثاٌ مى

ا در اين سرنوشت انرژى و نفت در انحصار و اختيار اوست و هر حركتى ر

كند و حتى بدست رژيمى كه مدعى انقالبى بودن است  مورد كنترل مى

بينى كه مفهوم واقعى ضد  گذارد و تو اكنون مى مقاصد خود را به اجرا مى

شود انقالبى را به ضد آن تبديل كرد، در  انقالب چيست و چگونه مى

ز بروز حاليكه فحش و ناسزا را ترك نگفت و از طريق اختناق و آدم كشى ا

 سروصداى مردم هم جلوگيرى كرد.

شود. تا اينجا امريكا توانسته بود  بهر حال موضوع بدينجا ختم نمى
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افزايش عرضه نفت را با اعالم بودجه و ميزان صدور نفت از طرف 

دانست كه جنگ  مالتارياى حاكم، در اوپك محور بحث گرداند، ولى او مى

بيشتر نفت تا زمانيكه جنگ بايد ايران و عراق اين دو كشور را از صدور 

گرداند. بنابراين بايد سطح توليد عربستان سعودى  ادامه يابد ناتوان مى

شد و حفظ هم شد. امريكا دل خوشى از عراق و انقالب مردم  حفظ مى

 "دانست كه بايد از طريق عربستان سعودى كه عمال ايران نداشت و مى

گردد و ذخائر  و صادر مى هاى امريكايى استخراج نفت آن توسط شركت

شود، وضع دالر را كه در مقابل  آن نيز در بانكهاى امريكا نگهدارى مى

پولهاى اروپايى و ژاپن به خطر افتاده بود در كوتاه مدت احياء نمايد و در 

دراز مدت نيز جريان نفت ايران و عراق را بسوى دالر هدايت نمايد. پس 

نمود كه بايد  كرد و به او ثابت مى ديل مىبايد انقالب ايران را به ضد آن تب

ميليون بشكه نفت بفروشد و مالتاريا نيز  5/3بطرف امريكا برود و روزى 

چه زود تسليم شد و بدان گردن نهاد و اطاعت نمود و در كوتاه مدت نيز 

تثبيت شد و به ضرر پولهاى  ديديم كه چگونه موقعيت دالر مجدداً

 اروپايى استحكام يافت.

ز انقالب ايران اوپك در موقعيت جديد و مستحكمى قرار پس ا

گرفت و ديدى كه قيمت نفت به چه ميزانى افزايش يافت. در ابتدا 

عربستان سعودى قادر نبود با وضعيت جديد مقابله نمايد و آن كشور و 

امريكا تا بخود بيايند، انقالب ايران تاثير واقعى خود را بر قيمت نفت 

يك حركت تاريخى براى مقابله با امپرياليزم بشمار گذارده بود و اين 

نمود. بايد به دست مالتاريا تمام  آمد و لذا امريكا بايد چاره جوئى مى مى

كردند تارومار  آگاهان و متخصصين را كه انقالب ايران را هدايت مى

نمود و آقاى خمينى نيز زمينه ذهنى براى اجراى اين نقشه داشت و  مى

افتاد،  قشه خوب انجام گرفت. بايد گروگانگيرى راه مىهمه ديدند كه ن

گرفت، بايد جنگ ايران و عراق شروع  بايد محاصره اقتصادى صورت مى

رسانيدند  يافت و بايد اينهمه كار را افرادى به انجام مى شد و ادامه مى مى

ها و آگاهان و انقالبيون واقعى اين كارها ساخته  و چون از تحصيل كرده

بلكه عكس آن نيز عمل ميكردند و مفهوم واقعى انقالب را درك  نبودند و

شدند كه  شد و بايد كسانى انتخاب مى كردند بايد از آنان خلع يد مى مى

 دادند و ديدى كه چگونه عمل كردند. اينكارها را انجام مى

دانم در  اكنون كه بحث از نفت و قيمت آن بميان است، مناسب مى

يك حقيقت ديگر را نيز عنوان نمايم. زائد است مورد افزايش قيمت نفت 

بكوشم ثابت نمايم قيمت واقعى نفت، اين طالى سياه چقدر بايد باشد و 

ترين سطح  چگونه سالها امپرياليزم كوشيده است قيمت نفت را در پائين

نگهدارد و چگونه اين مساعى هنوز هم ادامه دارد. امريكا و غرب تا مقدور 

اند  ورد از افكار عمومى دنيا استفاده جسته و كوشيدهبوده است در اين م

بحران هاو مسائل مزمن اقتصادى خود را به گران شدن انرژى و سوخت 

نسبت دهند. در مقابل كشورهاى صادر كننده نفت كه سالها زير سلطه 

بوده و منابع خود را به قيمتى بسيار ارزان به كشورهاى صنعتى روان 

اند حقيقت را آنطور  مان اوپك نيز به كرات كوشيدهاند و از راه ساز كرده

كه هست به اطالع افكار عمومى جهان برسانند و اكنون هر وجدان 

داند كه محاسبه قيمت نفت كه به دالر  داند و مى منصفى حقيقت را مى

گيرد و دالر خود بطور طبيعى دچار كاهش ارزش است از يك  انجام مى

زه كاالهاى صادراتى كشورهاى صنعتى از طرف و گران شدن خارج از اندا

كند و اين عالوه بر  طرف ديگر خود تعديل مداوم قيمت نفت را الزامى مى

 مبناى قيمت طالى سياه است كه در پايه پائينى قرار دارد.

اين استدالل روشن و هم بستگى اوپك و تنظيم توليد و بازار، 

نيز براى افكار عمومى  پيوسته مورد توجه اوپك بوده و داليلى منطقى آن

بينيم كه بعلت وجود افزايش عرضه، صحبت  روشن هستند، ولى حاال مى

شود و مطبوعات نيز بطور  از تثبيت قيمت نفت براى چند سال آينده مى

دانى كه افزايش عرضه  كنند!! اينك تو مى مداوم اين امر را مطرح مى

مالتاريا چه نقشى  يعنى چه و عربستان سعودى و امريكا و آقاى خمينى و

 در آن دارند!

از طرف ديگر، يك امر پيوسته فكر يك انسان آگاه را مشغول 

دارد، و آن مسائلى هستند كه افزايش قيمت نفت براى كشورهاى  مى

آورد. اين نكته هم هميشه بعنوان يك  فقير و در حال توسعه بوجود مى

شدن مردم موضوع جدى در مجموعه همكاريهاى بين المللى و متضرر 

شده است در اين  نقاط محروم جهان مانعى براى بحث افزايش قيمت مى

زمينه بررسيهائى بعمل آورده بودم كه چگونه كشورهاى صادر كننده نفت 

توانند قيمت واقعى كاالى خود را طلب كنند و در عين حال مردم  مى

ه كشورهاى جهان سوم متضرر نشوند. نتيجه اين مطالعات را با گروهى ك

با آنها كار تحوالت اقتصادى را آغاز كرده بوديم )و متاسفانه همانطوريكه 

شرح كردم مانع كار آنان شدند(، در ميان گذاردم و پس از بحث  "قبال

زياد، آقاى صراف با همكارى متخصصان وزارت نفت طرح اجرائى آنرا 

تهيه كرد و در جلسه وزراى دارائى، نفت و امور خارجه كشورهاى عضو 

در وين تشكيل گرديد مطرح نمود. اين طرح  1181اوپك كه در سپتامبر 

پس از بحث زياد در آن جلسه در دستور كار سران كشورهاى عضو اوپك 

قرار گرفت. الزم است يادآورى كنم كه جلسه سران به تأخير افتاده است 

و هنوز تشكيل نشده است. خالصه طرح را براى تو بدون وارد شدن به 

شود اين  دهم تا متوجه شوى كه با اجراى آن چگونه مى شرح مىجزئيات 

 مسئله را نيز حل كرد.

درصد نقت  12الى  11طبق محاسباتى كه به عمل آمده بودند، فقط 

صادراتى اوپك بطور مستقيم و غير مستقيم راهى كشورهاى در حال 

بدين رسيد.  گرديد و بقيه در امريكا، اروپا و ژاپن به مصرف مى توسعه مى

درصد صادرات خود، نفت كشورهاى فقير را به  11ترتيب اگر اوپك در حد 

قيمت ترجيحى )بدون محاسبه افزايش مجدد قيمت نفت( تامين 

نمود، فشار طبيعى اين كشورها و افكار عمومى براى جلوگيرى از  مى

افزايش قيمت نفت كم ميشد و اوپك فقط در مقابل كشورهاى صنعتى 

هاى كاالهاى صادراتى آنان به  بعلت تورم، قيمت گرفت كه قرار مى

رفتند و ارزش دالر از طرف  كشورهاى عضو اوپك از يك طرف باال مى

يافت. در چنين شرايطى بحث مربوط به افزايش قيمت  ديگر كاهش مى

نفت يا بازيافت طبيعى قيمت طالى سياه بدون مانع منطقى پيش 

 رفت. مى

راى توسعه بين المللى كه اينك براى اجراى طرح، صندوق اوپك ب

هاى كشورهاى عضو اوپك را به كشورهاى فقير  وظيفه انتقال كمك

گرفت. بدين معنى كه منابع آن  اى قرار مى برعهده دارد در موقعيت تازه

كه در حال حاضر بدون ضابطه مشخص است و بطور اختيارى از ظرف 

يرد، داراى ضابطه كشورهاى صادركننده نفت در اختيار صندوق قرار مى گ

درصد از فروش خارجى  11گرديد و هر كشور صادر كننده نفت معادل  مى

داد. صندوق كه در حال حضار با  خود را در اختيار صندوق قرار مى

ها مشغول است با يك عمل  پيچيدگى و صرف زمان زيادى به انتقال كمك

يد نفت ساده و در پايان هر سال معادل اختالف قيمت قبلى و قيمت جد

نمود و بدين ترتيب يك مشكل  به كشور فقير خريدار نفت كمك مى

 شد. واقعى حل مى

در هر حال غرض از ذكر موضوع فوق فقط اين بود كه براى تو روشن 

كند و آنرا يك قدم  نمايم كسى كه از افزايش قيمت نفت طرفدارى مى

ن المللى داند، در مقام اظهار همبستگى بي انقالبى و بحق مردم خود مى

دهد و رشد اقتصادى دنياى محروم را يك اصل  هم راه حلهائى ارائه مى
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 داند. انسانى و جهانى و الزمه تحول تاريخ مى

اما آنچه ما براى افزايش قيمت نفت انجام داديم، ديدى كه با 

اقدامات مالتارياى حاكم چگونه متوقف شد. در متنى كه همزمان با انتشار 

داديم اين حقايق را گفتيم و بازتاب داخلى و خارجى  بودجه رژيم انتشار

اى را برشمرديم و گفتيم كه اين همان بودجه ايست كه  چنين بودجه

نتايج حاصل از آن از لحاظ داخلى رژيم شاه را از پاى درآورد و اقتصاد را 

در بن بست قرار داد و از لحاظ خارجى يك عمل روشن در خط 

برآورد و ناسزا و دشنام سرداد. مالتاريا به امريكاست. مالتاريا فرياد 

آخرين اقدامات مربوط به محكم كردن داربست قدرت كه بهر قيمتى ولو 

شد مشغول بود و آقاى خمينى  با تسليم به سياست امريكا بايد عملى مى

هم كه اين وضعيت را خود پيش آورده بود، از زورآزمايى كسانش لذت 

 شدند. شور و نسلها بودند كه فدا مىبرد و در اين ميان، اين ك مى

شد و ايران در كنار  بدينسان از نو، سياست رژيم شاه تجديد مى

 5/3گرديد. فرض صدور  عربستان سعودى جانبدار افزايش توليد مى

دانست كه  ميليون بشكه در روز، فرضى محال بود. آقاى وزير مشاور مى

راج و صادر كرد. يك توان استخ اين مقدار نفت را در شرائط جنگ نمى

امتياز به امريكا بود و يك تائيد جدى از سياست افزايش عرضه نفت 

رفت. در بحث آزادى كه درباره بودجه بعمل آمد ولى هرگز از  بشمار مى

تلويزيون پخش نشد، هيچگونه دفاع جدى نتوانست بعمل بياورد. گذشته 

سپرده باز در اختيار  از اين نياز ارزى ما به اين مقدار نبود و بقيه بصورت

گرفت. دولت اين سپرده را به بانك مركزى  قرار مى "شيطان بزرگ"

كرد. خرجى چنين  گرفت و خرج مى فروخت و بابت آن ريال مى مى

هنگفت، با وجود تورم شتاب گير، كشور را ناگزير از افزايش بسيار حجم 

 ساخت. واردات مى

بايد به واردات هر چه  ناتوانى در افزايش توليد داخلى باجبار -2

كردند كه  بيشتر جبران گردد. كسانى كه آقاى رضا صدر را سرزنش مى

چرا با تالش در شرائط محاصره اقتصادى از هر جا شده كاال خريده و به 

ايران وارد كرده است تا كشور در مضيقه قرار نگيرد، اينك بيش از همه 

و افزايش بودجه،  به افزايش ظرفيت بندرها توجه پيدا كرده بودند

درحقيقت بيانگر اين واقعيت بود كه استبداد جديد نيز همچون استبداد 

خواهد گوى سبقت از آن رژيم را  كند، بلكه مى شاه به واردات تكيه مى

اى كه درباره نياز آن رژيم به ارز بعمل آورده بودم، اينطور  ببرد. از محاسبه

 41كن است ارز الزم ساالنه از مم 2111تا  1115هاى  برمى آمد كه در سال

ميليارد دالر تجاوز كند. دولت مكتبى، برآنست كه از هم اكنون ميزان 

 24واردات را، به اين رقم برساند. آقاى وزير مشاور نياز ارزش كشور را 

هاى اول  كرد. و تازه اين مقدار دوبرابر واردات سال ميليارد دالر برآورد مى

، ارزى كه بابت بهاى 1361همين ماه، مرداد شود. در  و دوم انقالب مى

اند، نزديك به دو برابر ارزى است كه از صادرات نفت  واردات پرداخته

 اند. بدست آورده

كسر بودجه دست كم چهار و نيم برابر كسر بودجه در آخرين  -3

شود. آن بودجه و كسرش رژيمى را كه رژيم شاه بود از  سال رژيم شاه مى

بودجه و كسرش با رژيم استبدادى ناتوان آقاى خمينى پاى درآورد.اين 

چه خواهد كرد؟ كسر بودجه با توجه به اثر تورمى و انبساطى درآمد نفت 

شود. اين كسر  ميليارد دالر مى 18و استفاده از سيستم بانكى حدود 

بودجه نه تنها بمعناى پيش خور كردن منابع ثروت متعلق به آينده است، 

يش تعيين و مقيد كردن آينده بسود اقتصاد مسلط چند بلكه بمعناى از پ

ها و تسليم خائنانه كشور به آنها براى تمامى مدتى است كه كشور  مليتى

ذخائر نفت و گاز و مواد معدنى خواهد داشت. چرا كه وقتى انقالب را 

شود و تنها سه سال  تغيير مسير اقتصاد زير سلطه رژيم شاه ناتوان مى

رساند و  ميليارد دالر مى 35رژيم، صدور ثروت را به بعد از سقوط آن 

دهد، چگونه  كند و توسعه مى هاى اقتصادى را بازسازى مى همان ساخت

تواند در آينده مسير را تغيير دهد؟ رشد از رشد ماندگى و پويائى فقر  مى

 زير سلطه همين است.

او از من اين واقعيت دردناك را با آقاى خمينى در ميان گذاشتم و به 

شود. شاه را  شود. از اين خيانت بزرگتر نمى تر نمى اين تسليم ننگين

جرأت اين اندازه خيانت نبود. نبايد تسليم امريكا شد. تسليم امريكا 

شود كه از متصديان رژيم جديد خيانتهاى بزرگترى را مطالبه  سبب مى

اين  "بمكت"كند. به او گفتم جلو اينكار را بگيريد و كسانى را كه بنام 

كنند دست كم از كار بركنار كنيد. اما بجاى آنها، اينك  خيانتها را مى

اند و در جنگ اقتصادى، در  كسانى تحت تعقيب هستند كه جرأت كرده

 اند. كنار رئيس جمهورى پنجه در پنجه ابر قدرت امريكا افكنده

اين بودجه نه تنها به درآمد نفت و تنها به درآمد نفت متكى  -4

ها، روزى دولى دو و نيم ميليون بشكه بيشتر  كه براى تأمين هزينهاست بل

 بايد بر نفت صادراتى بيفزايد.

اين افزايش عظيم بودجه، بخاطر گسترش ديوان ساالرى  -5

هاى فشار و اختناق است. اين بودجه خود بروشنى  بخصوص دستگاه

هاى بيانگر توسعه ديوان ساالرى تا حد دو برابر است. بدينسان ثروت

جز سازمان   رسد كه كارى كشور بتمامه بمصرف يك ديوان ساالرى مى

 دادن استبداد و توزيع واردات ندارد.

هاى ادارى و كاهش توليد، ناگزير قيمتها  با افزايش عظيم هزينه -6

روند. با توجه به اين امر كه محدوديتهاى بسيار مانع از افزايش  باال مى

كند، بناگزير،  قدرت خريد را جذب مىواردات در حدى است كه تمامى 

بازيهاى اقتصادى نظير، زمين بازى، ارز بازى و بخصوص الگوى مصرف 

ها  غربى، از نو، رونق خواهند گرفت. اينهمه بمعنى آنست كه قيمت

 همچنان و با شتاب افزايش خواهند يافت.

شهرهاى بزرگ، بزرگتر خواهند شد. پيشروى اقتصاد مسلط در  -7

هاى اقتصادى مستقل را باز هم كاهش خواهد  هاى فعاليت ينهكشور، زم

داد. چرا كه افزايش واردات در شرائط ناامنى همه جانبه، ديگر محلى براى 

گذارد. اين بودجه، وعده سودهاى كالن  سرمايه گذارى و توليد باقى نمى

اى  به واردكنندگان و فروشندگان خارجى است. اين بودجه، بودجه

هاى  هاى مسلط خارجى و گروه ان مسضعفان و بسود گروهطبقاتى، بزي

ها و پائين ماندن  مسلط داخلى همدست يكديگر است. گرانى قيمت

مغزها بعلت انبوه بيكاران در جامعه زير سلطه ما، رمق زحمتكشان را 

هاى بزرگ و  بسود مستكبران خواهد گرفت. از گرانى مستضعفان زيان

 يافت. مستكبران سودهاى بزرگ خواهند

است:  "شيطان بزرگ"اى از  اين بودجه بيانگر تابعيت دوجانبه -8

از سوئى بايد با جلب موافقت او، بازارى براى توليد بيشتر نفت پيدا كرد و 

همواره همانند رژيم شاه از اين موافقت برخوردار بود و از سوى ديگر بايد 

ر مهمترينشان براى تامين گذران روزمره به كاالهاى وارداتى كه اختيا

 نظير مواد غذايى بخصوص گندم با او است، بيش از گذشته باو متكى شد.

اين بودجه به وضوح بيانگر بازسازى استبداد وابسته و تابع و  -1

تر نسبت به غرب و بخصوص شيطان بزرگ است. در حقيقت ارقام  مطيع

درآمد و هزينه بودجه بهترين سندها درباره مقاصد داخلى و خارجى 

هاى بودجه اينطور  رژيم است. از امور باال كه بگذريم درآمدها و هزينه

 كنند كه: حكايت مى

رژيم جديد بعلت وابستگى قطعى، هرگونه آزادى عمل را در  -

ها آشكارا نشان  صحنه سياست بين المللى از دست داده است. هزينه

است  دهند كه قدرت مسلطى كه رژيم جديد وابستگى به آنرا پذيرفته مى
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هاى جارى در شهرهاى بزرگ متمركز  همچنان غرب است. چرا كه هزينه

هاى مصرف در اين شهرها، بر واردات از غرب بنا  شوند. ساخت مى

ها، باز بايد از غرب بعمل آيد. بدينقرار از  اند، بناگزير تامين هزينه شده

ى حاال ببعد، رژيم جديد نه تنها همان رژيم قديم است با تابعيت واقع

بيشتر، بلكه بعلت ناتوانى در سازماندهى دراز مدت در موقع مناسب 

 بسود غرب گرايان عامل سلطه امريكا، بركنار خواهد شد. "رأس مكتبى"

در زمينه داخلى تجديد اقتصاد رژيم پيشين، بمعناى استبداد  -

هاى ادارى نه تنها  پيشين است چرا كه افزايش خارج از اندازه هزينه

هاى انبوه مردم فقرى روزافزون پيدا كنند، بلكه  كه توده شود سبب مى

هاى توليد و ابداع، نسل جوان را در همان  بعلت از بين بردن زمينه

اند،  دهد كه در دو قرن اخير نسل هايى از پى هم آمده محروميتى قرار مى

اند. نسلى كه انقالب كرد تا كشور را مستقل گرداند و  بدان دچار بوده

يش را عرصه گسترده ابداع و ابتكار و توليد بگرداند، اينك جامعه خو

نيروئى بزرگتر كه بدست خود او و با صادر كردن ثروتهايش و وارد كردن 

شود، بيشتر از گذشته او را از ابتكار و توليد  هاى ديگران ايجاد مى ساخته

ماند عرصه سياسى است. ابتكار و  اى كه باقى مى گرداند. عرصه محروم مى

چه  "ضد انقالبى"و خشونت  "انقالبى"توليد در عرصه سياسى، جز قهر 

تواند باشد؟ دولت مكتبى محصول همين توليد كارمايه و روشهاى  مى

تخريبى است و در شرائط ناتوانى كامل از انجام برنامه استقالل اقتصادى 

و فرهنگى، ناگزير كارش حادثه تراشى است تا بتواند بر قدرت بماند. 

رجائى اطالع علمى از اين تحول شوم انقالب به ضد انقالب نداشت.  آقاى

نگريست و  به تأثير جنگ در ماندن خويش در مقام نخست وزيرى مى

گفت بيائيم جنگ را يكسال ديگر ادامه دهيم، همه مشكالت ما رفع  مى

گردند، پيش از اين توضيح دادم كه استدالل او و جانبداران ادامه  مى

 كه: جنگ اين بود

 هاى مخالف تا جنگ هست آرام خواهند ماند. گروه -

 ها اظهار نخواهند شد. نارضائى -

جنگ و مشكالت، مردم را به خود مشغول خواهند ساخت و  -

 مردم، خواهان تغيير حكومت نخواهند شد.

 مردم بوضع موجود قانع خواهند شد. -

 و... 

 اند: كس شدههاى بودجه منع ها در ارقام هزينه همه اين واقعيت

ها،  سهم مالتاريا بعناوين مختلف افزايش يافته است. بودجه زندان 

ها و  هاى انقالب و سپاه پاسداران و كميته دادگسترى، خصوص دادگاه

جهاد سازندگى كه اينك كارش مهار كردن روستاهاست، افزايش خارج از 

ى است كه اند. مهمتر از اينها همه، توسعه ديوان ساالر تناسب پيدا كرده

گردد كه اقتصاد كشور بطور قطع بر مصرف متكى شود. متكى  سبب مى

شود، معنايى جز  كردن اقتصاد بمصرف كه كااليش از خارج وارد مى

نابرابرى روزافزون ميان قشرهاى مختلف جامعه ندارد. چرا كه درآمد نفت 

صرف حقوق كارمندان و منافع واردكنندگان و توزيع كنندگان عمده و 

شود و به بقيه جامعه فقر و محروميت  مه عمده كاالها و خدمات مىني

توان اين ظلم اقتصادى را كه عبارت  رسد. چگونه مى روزافزون مى

ميليون تن تعلق دارد ميان اقليت  35شود از توزيع ثروتى كه به  مى

ميليون تن، بدون يك رژيم استبدادى انجام داد؟  35كوچكى از اين 

هاى نظامى و انتظامى و  هاى دستگاه ه افزايش هزينهبدين خاطر است ك

هاى جارى و غير توليدى را عالمت و گوياترين  بهتر بگويم افزايش هزينه

شمارند. در تمامى كشورهاى زير سلطه تغيير  عالمت افزايش نارضائى مى

هاى جارى و توليدى، نشانه تمايل به استبداد و يا  ها ميان هزينه نسبت

ر اين كشورها، همواره تشديد استبداد سياسى با تقويت آزادى است. د

 همراه است. "ليبراليسم اقتصادى"

اند و  ها تغيير نكرده در مجلس از رقم بودجه كاستند، اما واقعيت

خواهند بزور  بودجه همان است كه بود و استبداد مخوفى كه مى

تاريا هاى روزانه برقرار كنند، حكايت آشكارى است بر اينكه مال اعدام

خواهد براى حفظ قدرت، كشور را بى قيد و شرط تسليم قدرت مسلط  مى

ها بود  جهان غرب كند. بخاطر بى اطالع نگاهداشتن مردم از اين واقعيت

ها و عزل رئيس جمهورى و برپاكردن  كه در اجراى مرحله تعطيل روزنامه

، اى تعيين كننده از مراحل كودتاى خزنده بود جنگ داخلى كه مرحله

شتاب كردند. خشگ سران و عاشقان قدرت چنين هستند. زود و بسيار 

 آيند... زود از در خدمتگذارى قدرت مسلط در مى

جا دارد گفتگوى آقاى مهندس سحابى را با آقاى بهزاد نبوى در 

جريان بحث درباره بودجه بياورم. آقاى مهندس سحابى پس از آنكه 

توزيع كنندگان عمده كاالها را حساب كرد و ميزان سود واردكنندگان و 

ميليارد تومان برآورد كرد و پرسيد چه وقت در تاريخ ما در چه سالى  121

چنين سود بى حساب برده  "بخش خصوصى"از سالهاى حكومت شاه 

 است؟ سئوال كرد:

اند،  چرا از كسانى كه اين سود بى نظير در همه زمانها را برده -

 گيريد؟ ماليات نمى

نبوى پاسخ داد: ما در ارقام مالياتهاى وصولى تغيير آقاى بهزاد 

 توانستيم ماليات وصول كنيم. چندانى نداديم چون نمى

اقاى مهندس سحابى، گفت شما كه در قلمرو سياسى آنهمه دم از 

 زنيد درباره اينها نيز كمى قاطعيت بكار ببريد. ضرورت قاطعيت مى

ند كه به قيمت فقر توانند از قشرى ماليات بگير و كسانى كه نمى

روزافزون مردم كشور و نابودى ثروتهاى كشور خويش، اين سودهاى 

كودك  711باورنكردنى را به جيب مى زنند ظرف دو ماه ونيم باظهار خود 

كنند كه باغى باغين هستند و  و نوجوان و جوان را به اين جرم اعدام مى

ون اساسى خواهند ك در قان همان حقوق و آزاديهاى مختصرى را مى

اند، و  ساخته و پرداخته مالتاريا، براى مردم و افراد مردم شناخته شده

حق اينست كه ميان آن ناتوانى و اين توانائى رابطه علت و معلولى است. 

آن سود علت اين اعدام و اين اعدام بخاطر آن سود است. در حقيقت 

ه تامين بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى در قلمرو اقتصاد از جمل

برند و چند  ها و قشرهايى است كه اين سودها را مى امنيت الزم براى گروه

گردانند.  برابر آنها را نيز عايد گروههاى مسلط در كشورهاى صنعتى مى

وارد  "دسترنج"اين پولها همان درآمدهاى نفت هستند كه دولت بعنوان 

ع كنندگان هاى واردكنندگان و توزي كردن كاال و فروختن آن به حساب

ريزد. اين پولها، متعلق به همه ملت است. وقتى اين پولها به اين  عمده مى

شوند، در حقيقت حال و آينده ميليونها انسان را  حسابها ريخته مى

گردد. براى خنثى  سوزانند. مخالفت با اين غارت، مخالفتى همگانى مى مى

يم ضد انقالبى كردن اين مخالفت است كه رهبرى انقالب، بجلد رهبرى رژ

رود و با سبعيت مضاعفى فرزندان خلق را به زندانها و شكنجه  پيشين مى

كشاند. دشمن مغز و انديشه و قلم و بيان و  گاهها و ميدانهاى اعدام مى

رسد كه وقتى كلمه انديشه را  شود. كارش بجائى مى اجتماع و... مى

 كشد. خود را بيرون مى 3 -شنود چماق يا ژ  مى

نشيند و با ابزار بودجه و  نقالب بجاى سران رژيم پيشين مىرهبرى ا

اختناق و توسعه ديوان ساالرى ونهادهاى فشارو اختناق، واردات را 

گرداند تا هم بازار فروش اقتصاد مسلط را  جانشين توليد داخلى مى

توسعه بدهد و هم مردم را در همه چيز وابسته به خارجه گرداند و اختيار 

 ان نيز با دولت عامل سلطه خارجى باشد.خورد و خوابش

سند واقعى عدم اصالت و يا اصالت، عملكرد يك رهبرى است. عمل 
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كنم. در  كرد استبداديان در قلمرو اقتصاد اينست كه برايت شرح مى

ام. در قلمرو اجتماعى و فرهنگى نيز شرح  قلمرو سياسى نيز شرح كرده

درجه اصالت حاكمان كنونى  خواهم كرد. بر مردم است كه خود بسنجند و

 را معلوم كنند.

  

 

 مسلط اقتصاد سلطه بر آن اثرات و بازرگانى به تمايل ـ2
  

ام و همچنان آينه واقعيتهاى  بنا ندارم آنچه را طى سالها نوشته

اقتصادى كشور هستند، از نو تكرار كنم. درباره وضعيت اقتصادى امروز و 

اه كشور در صورتى كه چرخ ديروز كشور و نيز درباره سرنوشت سي

ام و مطالعه كتاب نفت  اقتصاد كشور بر همين محور بچرخد، بسيار نوشته

خواهد موجوديت خويش را حفظ كند و حق  و سلطه براى نسلى كه مى

 خود را بر زندگى و آزادى و رشد بازستاند، همچنان يك ضرورت است.

ستبداد و علل بهررو، در اينجا به توضيح چگونگى بازسازى اقتصاد ا

خواهم توضيح دهم كه  پردازم. مى در بن بست قرار گرفتن رژيم جديد مى

هاى اقتصادى  چرا نمونه ايران و نمونه لهستان، بيانگر بحران مرگ بار نظام

غرب و شرق اند. اين اقتصادها اگر بخواهند به تغييرات بنيادى تن دهند، 

 فروپاشى عمومى اقتصادهاى مسلط دور نيست.

هاى روم و چين  ى، اينرا كه ميان امپراطورى ايران و امپراطورىبار

اند نيز  دانند و آنها كه تاريخ خوانده اند، همه مى هاى ديرپائى بوده جنگ

هاى بازرگانى  ها تسلط بر راه دانند كه يكى از اسباب بزرگ اين جنگ مى

قتصاد جهانى و مهمترين آنها جاده ابريشم بوده است. و باز آنها كه با ا

هاى سرمايه، از  دانند كه پول و طال يعنى سلطه بر جريان سروكار دارند مى

علل بزرگ جنگهاى ايران و روم و بعد جنگهاى صليبى بوده است. تغيير 

رابطه و بزير سلطه غرب درآمدن كشورهاى اسالمى نيز از جمله بدانخاطر 

ها به غرب  ايهبود كه كار ناامنى در سرزمينهاى اسالمى بغايت رسيد، سرم

و شرق دور گريزان شدند و جريان طال از آفريقا و نقاط ديگر به اروپا ختم 

شد و سرانجام غرب مسلط شد. از زمان سلطه غرب تا امروز سرمايه 

دارى سلطه گر هدفهاى زير را در كشور ما و كشورهاى زير سلطه ديگر به 

 كرده است: استمرار تعقيب مى

  ، زير و روى زمينسلطه بر منابع طبيعى -1

 سلطه بر بازارها -2

 سلطه بر راه ها -3

 ها سلطه بر گمرك -4

  سلطه بر بانك و پول -5

 "مغزها"و  "فن"و  "بازار نيروى انسانى"سلطه بر  -6

  سلطه بر ارتش و ديوان ساالرى -7

  سلطه بر فرهنگ، بخصوص بر فرهنگ مصرف -8

ت به محور حيات سلطه بر بازرگانى خارجى و تبديل واردا -1

 اقتصادى جامعه زير سلطه 

سلطه بر برنامه گذاريهاى اقتصادى بقصد تجزيه اقتصادهاى زير  -11

هاى قابل ادغام در اقتصاد مسلط و از بين بردن رشته  سلطه و ادغام رشته

هايى كه وجودشان مانع توسعه اقتصاد مسلط در جامعه زير سلطه 

 شوند. مى

 و...

ن در مقدمه خويش از يك امر واقع مستمر در و بدان كه ابن خلدو

هاى ما حرف زده است و بر اساس آن تاجران اينطور توصيه كرده  جامعه

 است كه اگر با شاه و وزير بند وبست نداريد به تجارت نپردازيد.

مقصود از اين مقدمه اينست كه رابطه قدرت نظامى و بازرگانى 

بازرگانى خارجى نيز در  خارجى امرى تازه نيست. رابطه استبداد و

اى كه از راه واردات زندگانى كند،  كشورهاى ما امرى تازه نيست. جامعه

آزادى ندارد. اگر مسلط نباشد، زير سلطه است و اگر زير سلطه شد بى 

گفتگو تحت رژيم استبدادى درمى آيد. پيش از اين در اين باره توضيح 

 و توزيع نابرابر آن و باقى دادم و معلوم كردم بردن ثروتها و آوردن كاال

نگذاشتن مجال براى ابداع و ابتكار و توليد، بلكه اجبار بكار، كارى كه 

صدور ثروتها يعنى تخريب اساس موجوديت خويش است، بدون استبداد 

شود. رژيم شاه از اينكار ناتوان شد، رژيم خمينى چگونه بدان  ممكن نمى

 گردد؟ توانا مى

بينيم چگونه اقتصاد ما در دوران انقالب بيشتر بدينقرار، اينك بايد ب

از گذشته بسوى واردات كشانده شد و اثر اين امر دربازسازى استبداد و 

 در بن بست قرار دادن همين استبداد چيست؟

عامل اول: آشفتگى فكرى حاكم بر رهبرى بود. گرايشهاى مختلف 

ى را كمتر از كردند و قلمرو اقتصادى، اين آشفتگ هر يك كار خود را مى

اى معلوم نبود،  توانست تحمل كند. تكليف هيچ رشته قلمروهاى ديگر مى

تكليف مالكيت صنعتى، مالكيت زمين، مالكيت عوامل توليد معلوم نبود و 

توانست هم معلوم باشد. چرا كه جانبداران نظرهاى ضد و نقيض همه  نمى

رار داد و اين مالكيت خصوصى را اساس ق "قوى بودند و ممكن نبود مثال

ها از سوى همه  اصل در جو ماهها بلكه دو سال اول انقالب در همه رشته

پذيرفته و اساس قرار بگيرد. در نتيجه سرمايه گذارى در هيچيك از 

 رسيد. ها عاقالنه به نظر نمى رشته

عامل دوم: ناامنى عمومى و همه جانبه بود كه نتيجه منطقى عامل 

 د.اول و عوامل موثر ديگر بو

ناامنى سياسى همانطور كه شرح كردم، عمومى بود. به سخن ديگر 

دانست در فرداهاى بسيار نزديك سرنوشت  نه تنها بخش خصوصى نمى

سياسى كشور چه خواهد شد، دولت نيز خود از فرداى خويش بى اطالع 

بود. در نتيجه تصميم روز بر تصميم هفته و تصميم هفته بر تصميم ماه و 

توانست  كرد. دولت نمى تصميم سال تقدم قطعى پيدا مى تصميم ماه بر

مسائل فورى و روزمره را بگذارد و به مسائلى بپردازد كه نتايج آن در 

آمدند. بارها در شوراى انقالب، اين سخن از زبان  آينده دور بدست مى

آقاى مهندس بازرگان و وزراء تكرار شد كه، مسائل روز ما را در خود غرق 

رسيم. اين جمله در گوش من همواره  ما به مسائل اساسى نمى اند و كرده

كرد و بسيار بكار من آمد. در دو جنگ اقتصادى و نظامى با  صدا مى

خود را نجات دادم و همين  "غرق شدن در مسائل روز"سماجت تمام از 

 امر سبب شد كه موفقيتهاى مهمى بدست آوريم.

امل سياسى گوناگون است عالوه بر ا ين ناامنى عمومى كه نتيجه عو

ام، در سطح واحدهاى توليدى، ناامنى  كه پيش از اين از آن سخن گفته

سياسى عمومى، نه تنها بصورت دخالتهاى نهادها و آشفتگى در روابط 

كارفرما و كارگر و ترس از گذشته يعنى ترس صاحب سرمايه به علت 

 موقعيتى كه در رژيم شاه داشت و...

ين لحاظ در بخش دولتى و در بخش خصوصى كرد، )از ا بروز مى

وضع يكسان بود( بلكه سرمايه گذارى سبب شناخته شدن سرمايه و 

آمد، بلكه در بخش  سرمايه گذار و قرار گرفتن بخش خصوصى بوجود نمى

دولتى نيز قبول خدمت در سرمايه گذاريهاى نيمه تمام و يا جديد، در 

قت دولت موقت و دولت شد. در حقي معرض ديد قرار گرفتن تلقى مى

شدند از كسانى كه توانائى  حزب جمهورى اسالمى، اغلب ناگزير مى

كارفرمائى داشتند دعوت بكار كنند و اينان در رژيم سابق نيز مقام و 

داشتند. شرائط فعاليت توليدى در رژيم پيشين كارفرما را در  موقع مى
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ت، خائن، نظر كارگران و كاركنان و مردمان شهرى، شخصى نفع پرس

هاى رژيم شاه و... جلوه گر ساخته بود و يك احساس قوى  شريك جنايت

ضد كارفرمايى برانگيخته بود. مسابقه در جلب نظر كاركنان واحدهاى 

تر گردد و وقتى هم  گرديد كه جو ضد كارفرما سنگين توليدى سبب مى

درصد صنايع عمده ملى شدند و مديران از سوى دولت معين  81حدود 

د، وضع تغييرى نكرد. طرز فكر حاكم سبب شد كه مديران جديد در شدن

بيشتر موارد خود را بزور تحميل كنند. در حقيقت از انقالب بدينسو روز 

بروز بيشتر از زور براى تنظيم روابط ميان مديريت و كاركنان استفاده 

همان نقش  "پليس سياسى"شده است. و امروز نهادهاى فشار و تضييق 

اند و بدينسان هم  ا در واحدهاى توليدى بر عهده گرفتهساواك ر

 اند. سازماندهى استبداد و هم فكر و ايدئولوژى، بيانگر آن بازسازى شده

 اما اين ناامنى تنها سياسى نبود، گفتم كه همه جانبه بود، بنابراين:

نفرت عمومى از اقتصادى بود كه جامعه را در فقر كامل  -عامل سوم

ميرد.  گفتند كه ايرانى بر روى گنج از گرسنگى مى . همه مىقرار داده بود

تاسيسات فقر افزا، مورد نفرت بودند. شيوه مصرفى غربى مورد نفرت بود. 

ارزشهاى حاكم بر توليد و مصرف در رژيم پيشين از اعتبار افتاده بودند. 

يك فرصت بى مانند براى ساختمان يك جامعه جديد با فرهنگ و 

، با معنويت، با معنويتى كه بر ماديت غرب، بر ماديت فقر هاى جديد ارزش

و عقب ماندگى افزاى رژيم شاه پيروز شده بود، بوجود آمده بود، اما 

 افسوس...

بهررو، در اين جو فكرى جديد، در اين فرهنگ جديد، با ارزشهايى 

ره آورد انقالب بودند، سرمايه گذاريها بشيوه سابق حتى ادامه   كه

شدند. تمايل به  مه تمام دوران سابق، با مشكل بزرگ روبرو مىطرحهاى ني

اينطور كارها وجود نداشت و نفرت و ضديت با انجامشان بسيار بود. دولت 

ها بخصوص زمينه  فرصت را براى گشودن افق جديد مغتنم نشمرد. امكان

فكرى و روانى براى اجراى برنامه استقالل اقتصادى آماده بود، اما از اين 

ينه سود جسته نشد، در نتيجه يك دوران بالتكليفى پديد آمد كه در زم

گرفتند. از ناحيه دولت و بخش  آن سرمايه گذاريها بشيوه سابق انجام نمى

گرفتند كه در شكل و محتوى، طرحهاى  خصوصى طرحهائى انجام مى

رفتند كه  توليدى به شمار نبودند. نوعى سرگرمى نظرى به شمار مى

 ها مشغول بودند. با خياالت خام بدان مسئوالن جديد

دانستند و  امرى كه بايد رهبرى حاكم و شخص آقاى خمينى مى

كرده بودند، گذشته را منفور   ندانستند اين بود: مردمى كه انقالب

داشتند. دو قرن خفت و خوارى و غارت داخلى و خارجى، جهل و  مى

و بى منزلتى كامل  كارپذيرى، استبداد و ستم، زندان و شكنجه و اعدام

انسان، سبب شده بود كه مردم ما از گذشته نفرتى عميق پيدا كنند. گروه 

حاكم مى خواست اين گذشته را اصالح كند و حال گرداند، بهاى سنگينى 

بابت ندانستن اين واقعيت پرداخت. آقاى خمينى نيز ندانست كه اين 

ه نوعى از نفرت از گذشته تنها متوجه دستگاه حاكمه نيست، متوج

اند، نيز  كرده روحانيت و نوعى از اسالم كه قدرت استبدادى را توجيه مى

شود. در فصل عوامل فرهنگى بازسازى استبداد با تفصيل بيشترى در  مى

اين باره توضيح خواهم داد، در اينجا اين مقدار توضيح ضرورت داشت تا 

ايى كه معرف روشن گردد، چرا اشكال و محتواها و آدمهاى گذشته، آدمه

گذشته حاكم بودند، خود عامل ايجاد ناامنى، ناامنى ذهنى و فرهنگى 

 شد. هاى سياسى و اقتصادى تحويل مى شدند كه به ناامنى مى

اى تهديدها كه متوجه سرمايه  عامل چهارم: پيش از اين درباره پاره

ناامنى "شد، صحبت كردم. در اينجا مقصودم از  و سرمايه گذارى مى

شد. طرحهاى بزرگ،  خطرى بود كه متوجه طرحهاى بزرگ مى "ىاقتصاد

خواست، امكانات فنى  مردان با استعداد و درس خوانده و با تجربه مى

شد.  اتخاذ مى "در باال"خواست. تصميم درباره آنها بايد  بسيار مى

بدينجهت مسئوالن محلى و كسانى كه فضاى خالى مقامات رها شده را 

، در كار پيشرفت طرحهاى بزرگ نيمه تمام خواستند پر كنند مى

توانستند مانع اجراى طرحهاى  كردند و بطريق اولى تا مى كارشكنى مى

شدند. در چند محل با كسانى كه در مقام مسئوليت، متهم بكار  بزرگ مى

شكنى بودند، در اين باره صحبت كردم. اين گونه طرحها را مضر و موجب 

تند! دولتى بودن طرحها مانع اين توجيه دانس مى "تقويت سرمايه دارى"

 شد. نمى

بدينقرار طرحهاى كوچك كه در اختيار مقامات محلى قرار داشتند، 

تنها طرحهايى بودند كه امكان عملى شدن را داشتند، اما اجراى همين 

خواست و حاكمان  طرحها نيز در حد خود، علم و تخصص و تجربه مى

 ترسند. ترسيدند و مى نيز مىها  جديد از دارندگان اين صالحيت

سياسى كه مانع سرمايه گذارى در  -عامل پنجم : ناامنى اجتماعى 

شد، نبود روابط شخصى با دارندگان  هاى دولتى و خصوصى مى بخش

در رژيم شاه چون قدرت متمركز بود و  "قدرت بود.توضيح آنكه اوال

ن و ايجاد روابط شخصى ميان دارندگان قدرت سياسى و كارفرمايا

آمد، ترتيب  متصديان سرمايه گذاريها تا حدودى طبق ضوابط بعمل مى

كار همان بود كه ابن خلدون گفته بود. اما در اين زمان مراكز قدرت بسيار 

بودند و اين مراكز متعدد، در جهات مختلف و اغلب متضاد عمل 

كردند. در نتيجه نزديكى به يكى به احتمال زياد موجب دورى از  مى

گرديد. در اين موقعيت سخت،  بلكه برانگيختن ضديت ديگرى مى ديگرى

توانست  هنر كارفرمايى در استفاده سريع از يك موقعيت مساعد مى

باشد و بود. به سخن ديگر سود كارفرما، تنها در زمينه تجارت حاصل 

توانست پيش از آنكه، صاحب نفوذ  شد و در اين زمينه است كه مى مى

آورد، موافقتى را جلب كند و سودى را بكف آورد.  ديگرى مزاحمت فراهم

بعد از انقالب، تا وقتى كه قدرت استبدادى تمركز و تشكل نيافته بود، 

سياسى زودگذر و سريع بود. با اينگونه  -هاى اجتماعى  دوره قطع و وصل

ارتباطهاى سست و ناپايدار، تنها به بازرگانى و بازيهاى اقتصادى سودآور 

پرداختند. در دوره اخير كه تمايل به تمركز و تشكل  و مى شد پرداخت مى

هر چند مشكل ايجاد رابطه پايدار، تا حدودى حل شد، اما بلحاظ افزايش 

مقاومت در برابر استبداد در حال بازسازى، سرمايه گذارى در واحدهاى 

توليدى، بسيار خطرناك بود. سود با تكيه بر گروه قدرت مدار در تجارت 

ترى عايد  ت در تجارت بيشتر شده بود و بنابراين سودهاى كالنبود. ثبا

 كرد. مى

ها بودند كه  هاى اصلى و مهم ناامنى ها كه برشمردم، نمونه اين ناامنى

زمينه سرمايه گذاريها را از ميان برده بودند، بخش خصوصى را بيشتر از 

جاد هر زمان بسوى بازرگانى خارجى كشانده بودند و بطور نسبى سبب اي

 امنيت در قلمرو بازرگانى خارجى و داخلى شده بودند.

در حقيقت، نياز روزمره مردم به كاالها و خدمات، بدون ايجاد امنيت 

بايد  گردد. نه تنها حاكمان مى الزم در وارد و توزيع كردن آنها ميسر نمى

اين امنيت را برقرار كنند، بلكه جامعه نيز از بيم قحطى خودخواهان اين 

گردد. تمايل به بازرگانى خارجى بدليل عدم امنيت در  ت مىامني

هاى فعاليت توليدى و وجود امنيت نسبى در بازرگانى، در دوران  زمينه

 انقالب قوت بى حساب گرفت. اما اين تمايل دو دليل ديگر نيز داشت:

ها  بعلت ناامنى عمومى و ايجاد قدرت خريد و فقدان توليد، قيمت -

كنند.  روند و سودهاى كالنى را عايد واردكنندگان مى با سرعت باال مى

اين سودها، بدليل رابطه دالر و ريال در دو بازار آزاد و رسمى بنا بر موقع و 

شوند. در حقيقت وارد كننده، دالر را  مورد، گاه دو برابر بلكه سه برابر مى

برابر و خرد، اما در بازار آزاد ارز، قيمت دالر دو تا دو به قيمت رسمى مى
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نيم است. با وارد كردن كاال و فروش آن در بازار، وارد كننده تفاوت 

ريزد.  قسمتى از قيمت رسمى و قيمت بازار آزاد ارز را به جيب خود مى

ترين آنها  و ايمن   بدينسان بازرگانى خارجى قلمرو پرسودترين فعاليت

 گشته است.

ى نگاهداشت توان در حسابهاى خارج اين سودهاى هنگفت را مى -

توان در  و از هرگونه خطرى مصون گرداند. فسادهاى مالى را نيز مى

خارجه انجام داد تا از ديد مردم پوشيده بماند. اينهمه شايعه درباره 

حسابهاى سران مالتاريا در بانكهاى خارجى، دست كم نشانه آگاهى 

 هاى كشور بخارجه است. عمومى از جريان سيل آساى سرمايه

طور كه بيان شد، اين بازگشت به اقتصاد متناسب با استبداد، اما همان

بنفسه هدفهاى گوناگون چند مليتى ها در كشور ما است. در حقيقت 

تكيه بر واردات و فزونى گرفتن ميزان واردات بر ارزى كه از صادرات 

گردند، كه واردات،  گردد، سبب مى ثروتهاى طبيعى كشور حاصل مى

گردند كه كشور  را باز هم محدودتر سازند سبب مىامكانات توليد داخلى 

ما مثل هر كشور زير سلطه ديگر بال گردان اقتصاد مسلط گردد و تاوان 

گردند كه ثروتهاى متعلق به  بحرانهاى آنرا بر عهده بگيرد، سبب مى

هاى آينده را پيشخور كنيم و از هم اكنون شرائط زندگى نكبت  نسل

 گردند كه.... گردانيم. سبب مىبارشان را معين و الزامى ب

توان اثرات آن بودجه و اين اقتصاد كه بر محور صادرات  اينك مى

سياسى  -گيرد را در بازسازى نظام اجتماعى  نفت و واردات كاال قرار مى

 اندر يافت:

آن بودجه به دولت نقش روزافزون بعنوان توزيع كننده قدرت خريد 

اى كه هر سال يك ميليون تن  جامعه دهد. سازمان دادن اين توزيع در مى

شود، كارى بغايت مشكل است. توزيع برابر اين  به جمعيت آن افزوده مى

قدرت خريد، در اين اقتصاد غير ممكن است و سبب توقف هرگونه 

گردد. ديوان  فعاليت اقتصادى حتى ادارى و بازرگانى الزم و مقبول مى

كنند  ى كه خدمت عرضه مىساالران و بازرگانان و فن ساالران و كسان

)پزشكان، استادان و..( حاضر به زندگانى در حد يك روستائى، حتى يك 

شوند و بر فرض كه حاضر بشوند، و توزيع برابر درآمد  كارگر تهرانى نمى

رود. چرا كه هيچ  نفت نيز ممكن فرض شود، بازار واردات از بين مى

وارده را بدست  اى قدرت خريد كافى براى خريد كاالهاى خانواده

 آورد. نمى

ميليون مردم  36اما همانطور كه گفتيم، درآمد نفت متعلق به همه 

نابرابرتر از  1361ايران است و توزيع نابرابر آن، كه اينك با بودجه سال 

گردد. و توزيع با  شود، نارضائى روزافزونى را سبب مى دوره شاه توزيع مى

ا و خدمات كه بايد با همكارى توجه به همراه بودنش با توزيع كااله

انجام بگيرد، نقش دولت را چه در توزيع و چه در ايجاد  "دولت و بازار"

گرداند. بدينسان روز بروز بايد دستگاههاى  امنيت، تعيين كننده مى

تر گردند. ديوان ساالرى رشد كند. در يك كالم  انتظامى و امنيتى قوى

حفظ كنند. اينهمه ستايش از هاى حاكم بتوانند امنيت خويش را  گروه

و اين تمايل شديد به استبداد كه مضمون اصلى تبليغات  "قاطعيت"

دهد، از جمله نتيجه تمايل اقتصادى است  را تشكيل مى "دولت مكتبى"

 كه حكومت بعنوان راه قطعى جسته است.

بدون  "قاطع"و بن بست رژيم جديد در اينست كه بدون استبداد 

شود و دوام  تر، اين اقتصاد پابرجا نمى حمانهخونريزى هر چه بى ر

توزيع  "قاطعيت مكتبى"آورد. درعين حال كه بايد قدرت خريد را با  نمى

گردد.  كرد، بدون ايجاد امنيت الزم جريان ورود و پخش كاال ممكن نمى

اينهمه پويائى در اقتصاد رابطه ميان نيازها و امكانات را هم در مجموع 

وده قشرهائى كه سهم بيشتر را درتوزيع قدرت جامعه و هم در محد

سازد. يك رشته  آورند، زمان به زمان نابرابرتر مى خريد بدست مى

آورد كه رژيم سابق با دستگاههاى فشار  هاى روزافزون بوجود مى نابرابرى

و اختناقى كه داشت قادر به بروز حوادث آن بصورت انقالب نگرديد. 

اند و اينك عالئم  از پيش بوجود آمده فهرستى از اين نابرابريها كه

 1توان باين شرح آورد: اند را مى تشديدشان بروز كرده

نابرابرى اول، نابرابرى سياسى است. تقسيم كسانى كه توانايى  -1

دولت مكتبى  "برنامه"حكومت كردن را دارند و به چهار گروه كه در 

خالف اسالم، هر انجام شده بود: مكتبى، مسلمان غير مكتبى، منافق و م

چه از شيوه استالين تقليد شده است، اما بازسازى همان استبداد پيشين 

داشت و در هر نظام  است. در آن رژيم نيز، همين تقسيم بندى وجود مى

داشت و در هر نظام استبدادى  استبدادى نيز اين تقسيم بندى وجود مى

ه آقاى خمينى دارد. هيچ اتفاقى نيست ك نيز اين تقسيم بندى وجود مى

همان سخن را گفت كه شاه سابق گفته بود. آقاى خمينى نيز گفت هر 

كس قبول ندارد يا ساكت بشود و يا گذرنامه بگيرد و برود. وگرنه توى 

دهانش خواهد زد. شاه سابق نيز گفته بود يا بايد به حزب رستاخيز 

زبان پيوست، يا ساكت نشست و يا گذرنامه گرفت و رفت. تشابه اين دو 

 از تشابه رژيم پيشين و رژيم جديد است. زبان استبداد يكى است.

ميان دولتمردان و جامعه شديدتر   بديهى است كه اين نابرابرى

تواند رأى  شود. جامعه مقلد است. از خود نمى است و تشديد نيز مى

ميليون هم طور ديگر بگويند، نظر، نظر آقاى خمينى  35داشته باشد. اگر 

زنم و بدنبال  گفت من حرف مردم را مى كه در پاريس مى است. كسى

ميليون  35گويد اگر  روم اينكه بعنوان سخنگوى استبدادى مى مردم مى

 گويم، نه!! بگويند، بله من مى

توان حفظ  اين نابرابرى پويا را جز با اختناق روزافزون چگونه مى

ه زور با ميزان كرد؟ نابرابرى در افزايش ميزان و شتاب، خود سبب توسل ب

 و شتاب بيشترى است. بن بست رژيم استبدادى ماالتاريا در همين است.

نابرابرى دوم، در قشرهاى حاكم جامعه ميان گروه هائى است كه  -2

در جريان اقتصادى صدور نفت و سرمايه و ورود كاالها و خدمات 

ه در گيرند. اين نابرابرى از موقعيت هر گرو هاى گوناگون بعهده مى نقش

شود. يك جهت عمده حركت انقالبى  اين مدار اقتصادى نتيجه مى

موقعيت در   بازاريان، از ميان برداشتن همين قشر بندى بر اساس جا و

مدار فعاليت اقتصادى بود. در سال اول انقالب، بلكه طى يكسال و نيم 

ه با اول انقالب، قشرهايى كه از باال تا پائين هرمى را بوجود آورده بودند ك

وجود نابرابرى ميان خود، مابين اين هرم و مجموع جامعه نابرابرى مالى و 

اى قرار گرفتند و  رو بافزايش پديدار شده بود، مورد حمله همه جانبه

هاى جدى ديدند. اما با خالصه شدن فعاليت  قشرهاى باالئى آن صدمه

ده است و اقتصادى به وارد كردن كاال، اين هرم از نو و با سرعت ترميم ش

اما همين هرم نيز   تكيه گاه اجتماعى رژيم استبدادى جديد شده است.

داند بالى سابق در كمين او است، خواهان تغيير رأس دستگاه  چون مى

حاكمه و قرار گرفتن كسانى بجاى آنهاست ك بتوانند مانع از بوجود 

 الًآمدن بن بست مرگ بار پيشين بگردند. بدينقرار هر چند مالتاريا فع

باين هرم متكى است و اين هرم بنفسه بيانگر نابرابرى روزافزون مالى در 

جامعه است، اما اگر نيروهاى انقالبى نيز موفق به از پا درآوردن مالتاريا 

نگردند، هرم حاكم، دست او را كوتاه خواهد كرد. بن بست مالتاريا كامل 

 است.

طق مختلف، ميان ها، نابرابرى ميان منا سومين دسته نابرابرى -3

شهر و روستا و ميان مناطق مختلف شهرهاست. در دوران انقالب 

                                                           

كنم كه  اى را فهرست مى كنم، نابرابريهاى عمده ها را فهرست نمى همه نابرابرىـ 1
  ام. در تجربه روزمره با آنها سركار داشته
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مهاجرت به تهران بسيار بيشتر شد. سياست امتياز دادن سبب شد كه 

ها را بيشتر گرداند. نابرابريهاى پيشين  دولت انقالب اين نوع نابرابرى

وز بصورت ايستادگى در برابر دولت انقالبى در نقاط مختلف كشور بر

كردند. با وجود اين ما بجاى آنكه فرصت را براى تغييرات اساسى از  مى

لحاظ فراهم آوردند امكانهاى فعاليت و رشد اقتصادى در نقاط مختلف 

كشور فراهم آوريم، همه امتيازها را به نقاطى داديم كه سكوت رضايت 

 رسيد. همين امر آميزشان از لحاظ استوارى رژيم جديد الزم به نظر مى

گرديد كه هر شهر و هر منطقه و هر دسته از مردم، براى گرفتن  سبب مى

امتياز، سرو صدا راه بياندازند و در اين راه تا مقاومت مسلحانه پيش 

 بروند.

در دوران انقالب مهاجرت به تهران بيشتر شد بلحاظ اينكه از 

 هاى بيشتر كه بگذريم در تهران امنيت بيشتر بود. طى دو سال و امكان

همه جاى كشور را بازديد كردم. يك سخن در همه جا و هر  "نيم تقريبا

بار كه رفتم تكرار شد و آن اينكه چرا همه چيز را به شهرهاى بزرگ 

دهيد؟ اين سئوال در مناطقى مثل بلوچستان و سيستان و روستاها و  مى

 شد. شهرهاى دورافتاده خراسان و... بيشتر پرسيده مى

هاى رژيم پيشين هستند و بودجه تا  ان ساختها هم تا وقتى ساخت

يابد و چرخ فعاليت اقتصادى بر محور واردات گردش  بدينحد افزايش مى

مانند،  كند، مناطقى كه از مدار توزيع قدرت خريد و كاال بيرون مى مى

هاى  برند. بلكه مختصر درآمدى هم كه از راه فعاليت ناگزير در فقر بسر مى

شود كه شايد در  راهى مناطق صاحب امتياز مىآيد  توليدى بدست مى

 آنجا بكار بيفتد و بر خود اضافه كند.

در حال حاضر مالتاريا گرفتار نتايج نابرابريهاى گذشته بصورت 

جنگ در كردستان و حالت انفجارى در مناطق ديگر كشور هست. رفتن 

گردد كه در همه جا يأس  براهى كه رژيم سابق رفت، نه تنها سبب مى

طعى از تغيير جدى وضع بوجود آيد، بلكه اين فكر را قوت خواهد ق

بخشيد كه در قيام و مقاومت تاخير نكنند و تا استبداد جديد ضعيف 

است كار آنرا بسازند. همين افزايش نارضائى با وسعت و شدت بيسابقه 

وسايل مهار و اختناق كفايت نكنند و مالتاريا از اين   گردد كه سبب مى

كند. خودش را در ته اين چاه قرار  قربانى چاهى است كه مىنظر نيز 

 داد. خواهد

نابرابرى چهارم، نابرابرى ميان ايران و خارج مسلط است. نه تنها  -4

ميليارد دالر بيشتر در  4به اين دليل كه در جريان گروگانگيرى ما حدود 

ا بسود بهاى كاالها و خدماتى كه وارد كرديم پرداختيم و يا بعلت تورم م

شويم و يا حتى بعلت انتقال  فروشندگان مسلط بيشتر دوشيده مى

ها و منافع بخارج، يا بيشتر شدن فاصله ميان قيمت مواد خام و  سرمايه

مواد ساخته و... بلكه بدانجهت كه اختيار فعاليتهاى اقتصادى و فرهنگى و 

ت گيرد. او اس سياسى ما بطور روزافزون در دست قدرت مسلط قرار مى

كنيم. او است كه شبكه  كند و ما هستيم كه مصرف مى كه توليد مى

جهانى توليد و توزيع را در اختيار دارد و ما ناگزيريم در اين شبكه قرار 

افتد و  ها و انسانها نيز بدست آنها مى بگيريم وعمل كنيم. اختيار سرمايه

 در هر جا و بهر ترتيب دلخواهشان بود بايد بكار اندازيم.

ين نابرابرى در اختيار و تصميم، بازسازى استبداد عامل سلطه و ا

خارجى است. اين واقعيت از هم اكنون در صور گوناگون خود را نشان 

دهد: افزايش توليد نفت، افزايش واردات، انعقاد قراردادها بشيوه رژيم  مى

هاى الزم  سابق، تغيير تركيب واردات، فرار مغزها و سرمايه اينها مقدمه

رسد كه بعد از جنگ با  تند، بزودى نوبت خريدهاى بزرگ اسلحه مىهس

بازسازى مناطق   عراق بحكم ضرورت بيش از اندازه خواهند شد. نوبت

هاى بزرگ  رسد. نوبت ايجاد كار براى بيكاران و بنابراين طرح جنگى مى

 رسد و... مى

 ها از هم اكنون مالتاريا را در معرض تضادهائى قرار اين واقعيت

اند كه بهر صورت حل گردند، موقعيت متفوق او بلكه موجوديت او را  داده

 دهند: در خطر مرگ قرار مى

انقالب بخاطر استقالل انجام گرفت. اسالم بر عهده گرفت كه  -

ترجمان خواست و ضرورت استقالل باشد. و اينك مالتاريا عامل سلطه 

ه در دوره رژيم شاه تر از آنچ خارجى در كميت و كيفيتى غير قابل تحمل

 شود. اسالم را براى توجيه ضرورت اين سلطه بايد بكار ببرد. بود، مى

اين نابرابرى افزايش نابرابريهاى ديگر را شدت و سرعت  -

بخشد. نابرابرى ميان اندازه كار موجود و جامعه جوانى كه كار و كار  مى

هاى  ار در عرصهخواهند، نابرابرى عمومى ميان توانايى كار و ابتك جدى مى

كند.  گوناگون سياسى و اقتصادى و فرهنگى، بصورتهاى گوناگون بروز مى

رژيم جديد نه از عهده توجيه بازسازى استبداد عامل سلطه خارجى 

آيند جز از راه زور و قهر  تواند تضادهائى را كه پديد مى برمى آيد و نه مى

كند و روش رژيم  حل كند. از اينروست ك روش دوران انقالب را رها مى

 گيرد. پيشين را بكار مى

اينكه هيچ فرصتى را براى ايجاد و تشديد برخوردها، از دست 

كند و زبان  دهد، اينكه زبان معنويت را پس از پيروزى انقالب رها مى نمى

گيرد. اينكه كشور را دستى در منازعات  خصومت و خشونت را بكار مى

يجه همين بن بست هاست كه دهد، همه نت داخلى و خارجى قرار مى

تر  ها بزرگ مالتاريا خود را در آنها زندانى ساخته است. هر اندازه مشكل

گردند، نياز  ها بعلت نابرابريهاى فوق بيشتر مى شوند، هر اندازه نارضائى مى

ها و... با  شود. مسابقه نارضائى از نابرابريها و ناتوانى به اعمال زور بيشتر مى

رود، از هم اكنون سرتااسر كشور  اى كه بكار مى ه قهريهافزايش ميزان قو

ها ساخته است. در اين جو عمومى، نابرابرى و  را صحنه انواع خشونت

روزبروز بيشتر  "ماديات"و تقاضاى  "ماديات"فاصله ميان عرضه 

گردد، سرعت افزايش نابرابرى بعلت ناتوانى عمومى رژيم جديد و  مى

ها، بقدرى است، كه ادامه  در جو خشونت بعلت اثرات فرو رفتن كشور

 سازد. حاكميت مالتاريا را غير ممكن مى

كشد بلكه حاكميت خويش را  گيرد و مى و مالتارياى بيچاره مى

نجات دهد. اما راه گريز هم ندارد، بر بامى است كه يا بايد از پيش بيفتد و 

م اجتماعى يا از پس: اگر موفق شود نيروهاى انقالبى را سركوب كند، هر

كه اينك عامل و خدمتگذارش شده است، براى تثبيت موقعيت خويش 

 موقعيت متفوق او را از او خواهد ستاند.

  

  

  دوم فصل
 يگانهب سلطه عامل استبداد بازسازى اجتماعى عوامل

  

 1361شهريور ماه  6

  

تحليل روابط اجتماعى در رژيم شاه   در اين فصل، نخست برايت به

هاى بلوك حاكم و روابطش با جامعه مستضعفان را  و خاصهپردازم  مى

 دهم. را توضيح مى "طبقه دولتمردان"كنم و سپس چگونگى  شرح مى
 

 بلوك حاكم و گرايش به انقالب ـ1
       

طبقه "تاريخ ايران گزارشگر ناپايدارى موقعيت و منزلت اجتماعى 

ماعى، كه با و كوتاهى عمر اين طبقه است. رأس قشرهاى اجت "اشرافى
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پيوندهاى عمودى و افقى در مجموع، بخش مسلط جامعه را تشكيل 

رفت و جاى خود را به رأس  داد، درتغييرات بزرگ سياسى از بين مى مى

 آمد. سپرد كه با تغيير سياسى روى مى جديدى مى

در انقالب اسالمى ما نيز اين رأس حذف شد. بر مجموعه قشرهايى 

ها  ه سختى وارد آمد، اما از آنجا كه اين ضربهداشتند ضرب كه حاكميت مى

ها بود، ساختمان  براى از بين بردن ساخت نبود بلكه براى جانشين شدن

اى دارد و بشكل  بر جا ماند و ترميم شد. اين مجموعه كه رأس و قاعده

هرم است، در حال حاضر راسى متناسب باخود را ندارد. بسيارى 

ها حل شوند تا اين رأس پيدا  د اين مشكلها بر سر راه هستند، باي مشكل

 شود.

هاى اجتماعى قرار داشتند كه  در حقيقت در رأس اين مجموعه گروه

از رهگذر درآمدهاى نفت و واردات كاالها و خدمات شكل گرفته بودند و 

مقامات "و سران دولت و سران ارتش،  "كردند كشور را اداره مى"

عمومى يا سازمان عمومى را اداره  كه اداره "دولتمردان"و  "عاليرتبه

از طبقه مسلط  "خط گرفتن"كردند و وظيفه و نقش تعيين كننده در  مى

 در كشور را داشتند. "خط دادن"جهانى و 

داشتند، حذف شدند و اين امر  هائى كه اين وظيفه و نقش را مى گروه

، رفت كرد و هرم حاكم داخلى از بين مى اگر ساختمان اجتماعى تغيير مى

 بزرگترين دست آورد انقالب اسالمى ما بود.

اما واقعيت اجتماعى ديگرى نيز، در تاريخ ايران استمرار دارد آن 

اند و  كرده اينكه قشرهاى ميانى اين هرم، موقعيت خويش را حفظ مى

گرفتند. ممكن بود، عناصرى قربانى شوند،  كمتر در معرض نابودى قرار مى

رادى بيرون بروند و افرادى وارد بشوند. اما جانشينى هائى بعمل آيند. اف

ماندند و نظام اجتماعى در مجموع  در مجموع قشرهاى ميانى برجا مى

هاى ناتوان در سلسله مراتب از بين  ماند. رأس ناتوان و گروه برجا مى

 ماند. شد و برجا مى رفتند و مجموعه تجديد مى مى

زد، به  ر ريشه مىنيز بر نفت زا "طبقه وابسته"در دوره پهلوى، 

آورد. به  اقتصادى بدست نمى -توليد بند نبود و از آن موقعيت اجتماعى 

درآمدهاى نفت و واردات و به سخن ديگر به فعاليت اقتصاد خارجى بند 

بود. اين طبقه كارفرمايان و تاجران بزرگ و صنعت مردانى كه در رژيم 

د كه در دست پهلوى موقعيت يافته بودند، تابع قدرت سياسى بودن

كرد و هم  بود و همين امر هم حدود رشد آنها را معين مى "دولت مردان"

شد نقش تابع در قبال طبقه مسلط جهانى را از دست بدهند. اين  مانع مى

هاى  حذف شد. اما ساخت دست نخورد بنابراين گروه نيز تقريباً "طبقه"

 ها را گرفتند. اى جاى رفته تازه

لحاظ تحكيم موقعيت خويش و هم بلحاظ اما رژيم پيشين هم ب

خورده "آورد،  ضرورت هايى كه توسعه اقتصاد مسلط در كشور، پديد مى

داد. اين خورده  آورد و توسعه مى جديدى را بوجود مى "بورژوازى

بورژوازى از كارمندان متوسط و جزء در ديوان ساالريهاى بخش دولتى و 

كه  "سنتى"بورژوازى بخش خصوصى و فن دانان و بخشى از خورده 

 يافت. شد، تركيب مى جذب مدار جديد اقتصادى مى

ها انجام شدند اما شكل از دست  برجا ماند. جابجائى "طبقه"اين 

كوشند با استفاده  نرفت و گروههايى از اين طبقه كوشيدند و هنوز نيز مى

 از ابزار ترقى در رژيم جديد، جاهاى خالى را در قشرهاى باالتر پر كنند.

قشرهاى ميانه قرار داشتند. اين  "بورژوازى وابسته"ميان اين پايه و 

قشرها نيز از رهگذر توليد موقعيت پيدانكرده بودند،بلكه بتدريج از توليد 

موقعيتى حاصل كرده بودند.  "بخش جديد"داخلى جدا شده و در 

هاى متوسط، در ديوان ساالريهاى دولتى و خصوصى بخدمت  گروه

دادند.  را تشكيل مى "طبقه ميانه"هاى شهرى  و در جامعه درآمده بودند

 اين طبقه نيز برجا ماند.

ها از باال به پائين، بلوك، يا هرمى را بوجود  مجموعه اين طبقه 

رفت. اين هرم  آوردند كه تكيه گاه اجتماعى رژيم پيشين به شمار مى مى

گ مصرف بر اثر توزيع درآمدهاى نفت شكل گرفته بود. فرهنگش، فرهن

هاى خويش را بهتر  توانست موقعيت بود و از راه افزايش مصرف بود كه مى

سازد. فساد موجود در رژيم پيشين از اين خصلت انگلى بود. بنابراين تا 

وقتى اين خصلت برجا بود، اين فساد روزافزون بود و اينك نيز كه اين 

 خصلت برجاست، اين فساد پديد آمده است و روزافزون است.

بديهى است ك در اين هرم همه از يك موقعيت و يك منزلت  

برخوردار نبودند. با وجود اين همانطور كه در گذشته تاريخى نيز سابقه 

دولتمردان كه وظيفه اداره كشور را برعهده  "طبقه"داشت، ساخت 

  {26}.داشت، ضعيف و كم مقاومت بود و امروز نيز چنين است

ى و پائين اين مجموعه در انقالب هاى ميان"طبقه"با وجود اين، 

دانيم كه اعتصاب  شركت كردند. ادارات و بازارها تعطيل شدند، و همه مى

هاى ادارى در فلج كردن و ساقط نمودن رژيم شاه نقش  عمومى دستگاه

بزرگ داشت. چگونه مجموعه اجتماعى حاكم بر ضد موقعيت مسلط 

بدهيم؟ اين توضيح،  خويش وارد عمل شد؟ اين واقعيت را چگونه توضيح

دانى كه پيش از انقالب درباره  گرداند. مى ها را ممكن مى فهم كردن تحول

رژيم را   تضادهايى كه بدرون مجموعه حاكم راه يافته بودند و عواملى كه

ها را  ها، واقعيت ام. آن نوشته دادند، بسيار نوشته در بن بست قرار مى

شاهد درستى بيانى بود كه بدست كردند و تجربه دوسال و نيم  بازگو مى

خواهم با شرح  ها را تكرار كنم، مى دادم. در اينجا بنا ندارم آن نوشته مى

هاى روزمره، گذار از رژيم پيشين به انقالب و از انقالب به رژيم  تجربه

 پيشين را بنمايانم.

ها و بخصوص در  ها و مصاحبه ها و سخن رانى ها را در مقاله اين تجربه

كوشم  ام. باز بنا ندارم همه آنها را در اينجا بياورم. مى ه بازگو كردهكارنام

ام و باستمرار از  عواملى را شرح كنم، كه بر دوام، با آنها سروكار داشته

 ام: ام و در عمل خويش در نظر گرفته آنها حرف زده

تجربه پيش و دوران و بعد از انقالب، تجربه سه جنگى كه گروه ما 

 ست مرا متقاعد ساخته است كه:اداره كرده ا

عامل اول گذار به انقالب، اين بود كه جامعه جوان، امكان توليد 

داشت. همانطور كه پيش از اين شرح كردم آقاى خمينى نيز  نمى

شود. مليت كه  دانست كه اقتصاد در ميزان و نوع مصرف خالصه نمى نمى

و فرهنگ هاست، ها  فرهنگى كهن دارد، او و فرهنگش از ديرپاترين ملت

طى دو قرن زمان بزمان بيشتر امكان توليد در مفهوم عام كلمه را از 

  دست داده بود. تصوير وضع را مراجعه به چند رقم، آسان مى كند: نيمى

دادند و بقيه را نفت و واردات.  از توليد ناخالص ملى را خدمات تشكيل مى

بود. اما ا ين توليد، البته كشاورزى و پيشه ورى و مقدارى توليد صنعتى 

تكرار يك عادت چند قرنى و بلكه چند هزار ساله بود و با ابداع، با تالش 

انديشه، با قبول خطرناشى از نوآورى همراه نبود. رژيم پهلوى جامعه 

جوان را در جو ترس و در فضاى بسته، عقيم كرده بود. انسان جوان، خود 

محروميت در غرب صنعتى ديد. اين  را از بعد اساسى خويش محروم مى

شود و يكى از عوامل تعيين كننده بحرانى  نيز روز بروز بيشتر حس مى

 خوانند. مى "بحران تمدن"است كه غربيها آنرا 

شبه كارى بودند بدون نياز به علم و ابتكار، سهمى  "خدمات"بارى 

ثبات "براى حفظ  "خدمت"بود كه دولتمردان از درآمد نفت بعنوان 

پرداختند. ميزان كار هر كارمند بنا بر برآوردى كه در  مى "سياسى

روزهاى اول انقالب بعمل آمد، يك ساعت و يازده دقيقه در روز بود. تورم 

كارمند بدان خاطر بوجود آمده بود كه رژيم خواسته بود تضاد حادى كه 
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تر، فزونى جوانان  شد از فزونى فارغ التحصيالن و بطور عام عبارت مى

و مشاغل محدود را بدين طريق حل كند. اما اينگونه حل آماده كار 

مشكل، بحران بزرگترى بوجود آورد. تضاد مهمترى را بروز داد: قشرهاى 

هاى  فهميدند كه جز تخريب، تخريب پايه پائينى مجموعه حاكم مى

 دهند. موجوديت خويش كارى انجام نمى

ارشان صادر كردن نفت و وارد كردن كاال و مسابقه در مصرف، ك

گفتند، اين حرفهاى شما  دانستند. پيش از انقالب مى همين بود و اينرا مى

اند و اين حرفها حاليشان  است، كارمندان و.... از خودشان بيگانه شده

نيست. حقوق برسد و بساط كيف و لذت فراهم گردد، بقيه حرفها مفت 

 است.

نى بدون اند و زندگا فهميده اما تجربه به من حالى كرد، خوب مى 

كرده است. اما گير تنها در اين  توليد، در جو ترس، ذهن آنها را تيز مى

نبود كه تمام وجود اين جوان انباشته از ميل به ابداع و توليد بود و مجال 

يافت. بلكه در قلمرو مصرف نيز ميان نيازهايى كه در غرب ايجاد  نمى

شدند، و امكانات  مىشدند و بصورتهاى گوناگون در جامعه ما نيز نياز  مى

شد. در آمدهاى نفتى از نياز كشور به  مصرف، فاصله هر زمان بزرگتر مى

  شد. كمى پيش در فصل اقتصاد توضيح دادم كه واردات كم و كمتر مى

ميليارد دالر كسر دارد و اين  18از نظر اقتصادى معادل  1361بودجه سال 

 ت.كسر بر فرض فروش نفت به ميزان پيش بينى شده اس

 151مقايسه است: در زمان مصدق واردات حدود   گوياتر از اين رقم

ميليارد دالر است و تازه اين واردات، نيازهاى  24ميليون دالر بود و امروز 

آورند تنها بخشى از اين نيازها را بيشتر در شهرهاى  جامعه را بر نمى

 سازند. بزرگ و متوسط، برآورده مى

اى شده بود كه توليد بسيار  ، جامعهبدينقرار بن بست كامل بود 

كرد و در  كرد و ثروتهاى خويش را بدست خود بخارج صادر مى اندك مى

شد. رژيم پيشين براى شكستن بن  مصرف نيز روز بروز محدودتر مى

هاى فراوان كرد، اما بن بست خويش را كاملتر ساخت. بكار  بست تجربه

از بروز انقالب بجايى هاى فشار و تضييق براى جلوگيرى  بردن روش

نرسيد تنها بن بست را كاملتر كرد و ضرورت بيرون رفتن از بن بست را 

همه حس كردند. خود شاه نيز صداى انقالب مردم را شنيد، اما ديگر 

 بسيار دير شده بود.

و اين بن بست عمومى بود، جامعه ما جوان شده بود. بسيار جوان.  

ه بوجود آمد، همين بود احزاب و يك دليل وحدت خودجوشى كه در جامع

هاى سياسى هنوز در مذاكره براى وحدت و يا رقابت بر سر پيش و  گروه

هاى بزرگ برخاستند. انقالب اميد بزرگى را برانگيخته  پس بودند، كه موج

طلبى و.... موجب از دست رفتنش شد. بن بست  بود، كه نادانى و قدرت

 برجاست.

گفتم، تنها براى آن نبود  ليد و ابتكار مىپس اينكه اينهمه درباره تو 

كه تشويق كنم و ميل به ابتكار را برانگيزم، بلكه كوششى بود براى ايجاد 

شرائط توليد بمعناى عام كلمه. اين پرسش جا دارد كه اگر ميل به ابتكار 

پذيرفتند و اصرار  هاى بيكار، شرائط كار توليدى را نمى باال بود، چرا ديپلمه

شدند  باستخدام دولت درآيند و چرا كارمندان دولت حاضر نمى كردند مى

بسوى كارهاى توليدى بروند؟ پاسخ اين سئوال از دقت در آنچه در فصل 

آيد. امنيت و منزلت همانطور كه عامل ديگر  اقتصاد گفتم، بدست مى

گرايش به انقالب بود، عامل انتخاب شغل نيز بود. عامل نوع توليدى كه 

 شد نيز بود. اغب مىجوان بدان ر

تجربه اول من در وزارتخارجه بود. وقتى بوزارت خارجه رفتم ، گروه  

چند نفرى كه پس از انقالب رفته بودند، بريده از بقيه بكارهاى خود 

مشغول بودند و بقيه دستگاه نيز مثل اينكه بيگانه است، تماشاگر شده 

ثيرى را كه انتظار بود. بر آن شدم بيازمايم كه آيا دادن فرصت عمل تا

هاى مختلف بازديد كردم. از هر  گذارد يا خير؟ از قسمت دارم بجا مى

قسمت مسئوليت خواستم. براى همه آنها صحبت كردم و با سرعت، 

محيط تفاهم پديد آمد. ترس از بيرون شدن و مشمول پاكسازى شدن، از 

ر وزارت بين رفت. وزارتخارجه فعال شد. كارمندان اين وزارتخانه بعد د

دارائى نزد من آمدند و گفتند وزارتخانه شان هيچگاه اينسان بجنب و 

جوش نيامده بود. در وزارت دارائى نيز همين جنب و جوش پديد آمد. در 

هاى اسلحه و  دستگاه بانكى نيز چرخها بحركت آمدند. ارتش و كارخانه

ا هر جا را مهمات سازى و تعميرات بهترين گواه بر اين واقعيت اند. نه تنه

كردم، توليد افزايش يافته بود، بلكه ابتكارهاى جديدى را  بازديد مى

كردند. وقتى به محاصره اقتصادى درآمديم، همين ميل به توليد  عرضه مى

به تالش براى توليد بدل شد و اگر عواملى كه بر شمردم در كار 

به توليد توانستيم اين فرصت را براى تغيير پايه از مصرف  شدند، مى نمى

 مغتنم بشمريم و سنگ بناى استقالل كشور را بگذاريم.

مالحظه نتايج تجربه، ما را تشويق كرد كه به تجديد سازمان  

ها به دانشجويى  دستگاه ادارى بپردازيم و كارمندان اضافى را در دانشگاه

بفرستيم و پس از تحصيل به بخش توليد روانه گردانيم اينكار نه تنها 

الزم بود. زيرا با نقش جديدى كه بانكها در سرمايه گذاريها عملى بلكه 

شد. اينكار را در وزارت  گرفتند، نياز به افراد خبره بسيار مى برعهده مى

دارائى و دستگاه بانكى شروع كرديم، بعد در آغاز رياست جمهورى 

طرحى عمومى براى تجديد سازمان دستگاه ادارى و كوچك كردن ديوان 

ها كه در  گرديد. اما افسوس كه همان عوامل و همان ناامنىساالرى تهيه 

قسمت اقتصاد شرح كردم بكار افتادند و سدى از موانع ايجاد كردند، نه 

تنها دستگاه ادارى كوچك نشد و تغيير پايه از مصرف به توليد ممكن 

نگرديد، بلكه ديوان ساالرى بيش از حد تصور نيز توسعه پيدا كرد. آيا جا 

ز خود بپرسيم، تعطيل دانشگاه از جمله براى عقيم كردن اين طرح ندارد ا

 انقالبى نبود؟

درباره اين ميل شديد به توليد، اين ميل به بارورى، با آقاى خمينى  

ام. به او توضيح  ها به او نوشته ام و در بسيارى نامه بسيار صحبت كرده

زند است. اين تر از ميل زن عقيم به داشتن فر دادم كه اين ميل قوى مى

ماند كه ابتدا از ترس از دست دادن شوهر و زندگى و  ميل، به ميل زنى مى

نيز عالقه به فرزند، خواهان بچه دار شدن است. اما بتدريج اين ميل همه 

رود، عالقه معمولى زن به داشتن  كند،ترس از يادش مى ذهن او را پر مى

كه از تسليم به  شود شود، موجودى مى فرزند، در نظرش بى معنى مى

زند تا آنچه بايد بشود را ايجاد كند. در نسل امروز  آنچه هست سرباز مى

اى پديدار شده است. جهان يكى از بهترين  چنين حالت و روحيه

ها را براى ما فراهم آورده است، همه جا بحران است. ما با معنويت  فرصت

ت. زبان تهديد، زبان انقالب كرديم. زمينه مادى آماده بود و هنوز آماده اس

تحريك، زبان نفى، زبان دشمنى و برانگيختن اين بر ضد آن را بايد رها 

كنيد. پى در پى به ابتكار وتوليد بخوانيد. تهران را به مركز گرد آمدن 

ها و  افكار در مقياس جهان بدل سازيد. كارى كنيد كه همه انديشه

الش برخيزد. دنيا در بحران استعدادها در اينجا بيايند و اين نسل بكار و ت

طلبد.  معنوى مى -ماديت ويرانگرى است، نظام جديدى با مدار باز مادى 

اما افسوس كه انديشه او ياراى درك اين موقعيت جهانى را نكرد و او زبان 

عوامل ويرانگر و وسيله كار تجديد نظام استبدادى زير سلطه شد و اين 

ها  و دشمنى و خشونت و تخريب ميل را در مجراى توليد كينه و ستيز

 بكار انداخت.

ريختند،  سدى كه بر كرخه بسته شد، با خاك و سنگى كه در آب مى 

سدى كه پنج بار آب برد و سرانجام ساخته شد، يك شاهد زنده از اين 
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خواهد عقيم بماند. در فصل  ميل زيبا به توليد است. اين نسل نمى

 پردازم. زمان مى فرهنگ، به جهات ديگر اين مسئله بزرگ

موقعيت انگلى و در نتيجه بى ثباتى روزافزون منزلتها و  -عامل دوم  

ترس از حال و آينده بود و در حقيقت پيش از انقالب از راه تحليل 

وضعيت رژيم، وضعيت بن بست عمومى را شرح كرده بودم. وقتى به ايران 

يجه رسيديم كه رفتيم و به امرهاى واقع از نزديك پرداختيم، به اين نت

وضعيت بسيار بيشتر از آنچه از دور از راه تحليل قابل تجسم بود، بد بوده 

است. در اين بن بست عمومى كه ابزار سياسى و اقتصادى و ايدئولوژيك 

هاى جديد، جا و موقعيت  رژيم از كار افتاده بودند، و در آن ساخت

ظ سن و فكر جوان اى كه از لحا پايدارى پيدا نكرده بودند، فشار جامعه

هاى اجتماعى پيشين رها شده بود، زمان به زمان  شده بود و از ساخت

يافت. پيش از انقالب، اين امر واقع يعنى توجه و توسل به  افزايش مى

اسالم را توضيح دادم كه در آن شرائط، چرا مالط پيوستگى جامعه براى 

 بيرون رفتن از بن بست، اسالم گرديد.

مسلط، در گير دو بحران بود. دو بحران از دو سو  مجموعه اجتماعى 

او را در ميان گرفته بودند و بصورت تضادهاى شدت گير در درون او بروز 

 كردند: مى

هاى زير سلطه با  عوارض بحران عمومى غرب مسلط در جامعه -1

 شدند. شدت بيشترى ظاهر مى

غرب و "بدليل بحران در  "سياست جهانى"تزلزل عمومى  -2

، فرصت بروز فشار مقاومت ناپذيرى را در جامعه ما فراهم آورده "شرق

 بود.

كرد. بر جامعه ما مسلط بود،  مجموعه مسلط نقش ميانه را بازى مى 

آمد  اما عامل طبقه مسلط جهانى بود. بنابراين فشار از دو سو بر او وارد مى

اليى و همانطور كه پيش از اين شرح كردم در جريان انقالب، قشرهاى با

 دادند. مجموعه مسلط، موقعيت خويش را از دست مى

اما بازتاب اين دو بحران در قشرهاى ميانى و پائين مجموعه مسلط  

 كرد: اشكال زير را پيدا مى

بيكارى با وجود شش تا هفت برابر شدن درآمدهاى نفت، از بين  -

ا نرفت. پس از يك دوره كوتاه كه در آن بقول خود شاه، پولهاى نفت ر

آتش زدند، از نو بصورت يك بحران بزرگ درآمد. ميزان كارى كه در آن 

اقتصاد ممكن بود ايجاد كرد، از متقاضيان كار بسيار كمتر بود. اين امر 

واقع، هر يك از افراد جامعه مسلط را در موقعيت خويش متزلزل 

ا بر ه كرد. باالئى ها را تشديد مى ها و باالئى ساخت و تضاد ميان پائينى مى

افزودند و پائينى ها اين همه فساد و غارت را  ميزان غارت با شتاب مى

 كردند. تحمل نمى

بايد سهمى از درآمد نفت صرف جذب  با افزايش فشار، ناگزير مى -

شد  آورد. همين امر سبب مى شد كه فشار مى بخشى از نيروى جوانى مى

د كه از سهم كه در توزيع درآمدهاى نفت تجديد نظر شود و بديهى بو

كاستند. تورم و عدم افزايش حقوق و دستمزدها ساز و  ضعيف ترها مى

رفت. اما همين امر نيز بنوبه خود در  كار اصلى اين تجديد نظر بشمار مى

كرد كه سرانجام دستگاه را فلج  درون مجموعه مسلط تضادى را حاد مى

دهاى عظيم هاى گوناگون درآم گرداند. در حقيقت قشرهاى باالئى از راه

ها باال بودند اما در مجموع درآمد افراد قشرهاى  آوردند، حقوق بدست مى

دادند. همين از دست رفتن روزافزون قوه  باال رقم ناچيزى را تشكيل مى

خريد درآمد قشرهاى پائين از اسباب پيوستن آنان به اعتصاب بود. در 

 "ند. اما اوالهاى آخر عمر رژيم شاه بناگهان حقوق را افزايش داد ماه

اينكا را با دو برابر و نيم كردن حجم اسكناس كردند كه در آن بن بست 

كار از كار رژيم  "شد و ثانيا اقتصادى بزودى وسيله تورم بلعيده مى

 گذشته بود.

جامعه بكنار، مجموعه مسلط نيز، آينده نزديك را تاريك و  -

بخشى از توليد ديد. زندگى انگلى، بيم از محروم شدن از  ترسناك مى

اقتصاد مسلط بدليل تشديد بحران و از بين رفتن درآمد نفت هر دو سبب 

هاى آخر  شدند كه موقعيت جهانى خود را رو به زوال ببيند. در ماه مى

رژيم شاه، مطالبى منتشر شدند حاكى از اينكه بهنگام رياست جمهورى 

كا درباره امكان كندى، بر اساس دو مطالعه، دو نظر در دستگاه حاكمه امري

ادامه حيات ايران بعنوان يك كشور بوجود آمده بودند: يك نظر بر آن بود 

شود و يك نظر ديگر  مى  كه با پايان عمر ذخائر نفتى، عمر ايران نيز تمام

گفت كه هنوز امكانات ديگرى براى ادامه حيات بيشتر دارد. هر دو نظر  مى

پذيرد، اختالف در دوره  ايان مىدر اين امر متفق بودند كه حيات ايران پ

 عمر بود.

آيا اين مطالعه براستى انجام گرفته است و اين دو نظر وجود پيدا  

دانم مهم اينست كه اين مطالب در دوران پيش از انقالب  اند؟ نمى كرده

شدند و ممكن است گفته شود، اين مطالب براى القاء بيم از  منتشر مى

ها  داشت، اگر بحران اگر زمينه وجود نمى اند. اما شده آينده منتشر مى

داشتند، اگر واقعيت هايى كه شرح كردم و شرح خواهم كرد،  وجود نمى

نبودند، چگونه ممكن بود با انتشار اين مطالب، ترس القاء كرد؟ گذشته از 

اين ما اينك در دوره بعد از انجام تجربه هستيم و طى دو سال و نيم من 

ام. در كارنامه  شد، سروكار داشته استمرار اظهار مىخود با اين بيم كه به 

اى را نقل كرده ام كه نمونه نوعى اين ترسى است كه هر لحظه  واقعه

شود. شبى به افطار در خانه آقاى معين فر، ميهمان بوديم. با  تر مى بزرگ

آمدم، زنى در راهرو  اعضاى شوراى انقالب. وقتى از آنجا بيرون مى

اى از بيم و اميد چهره او را گرفته بود، گفت:  ن بود، هالهايستاده بود. جوا

توانم حرفى را به شما بزنم؟ پيش رفتم و گفتم بگو. اشك در چشم  مى

 شود؟ ايران را حفظ كن. هايش جمع شد. پرسيد: سرنوشت ايران چه مى

ام و هم نامه  در اين باره نيز، هم با آقاى خمينى صحبت كرده 

ها هيچ  اما افسوس كه او از اين امور و واقعيتام و فراوان،  نوشته

دانست و خود وسيله شد تا اين بيم بزرگتر شود. دستگاه حاكمه  نمى

امريكا و جانبداران آن سياست، برنامه خود را بر اساس اين ترس قرار 

اند. كافى است در بيان موافقان و مخالفان رژيم جديد، دقت كنى،  داده

كه اين ترس از آينده نزديك و دور زمينه بينى كه يكسالى است  مى

 اصلى هر بيان و نظرى است.

عمل سوم: قاطعيت بعنوان تنها روش دفاع از رژيم بود. وقتى  -3

به بن بست  "انقالب سفيد"رژيم در اقتصاد به بن بست رسيده بود، در 

شاهنشاهى توانائى توضيح وضعيت و توجيه  "ايدئولوژى"رسيده بود، و 

اى كه برايش مانده  را يكسره از دست داده بود، به تنها وسيلهها  واقعيت

بود، پناه برده بود. در شرائط عمومى داخلى و خارجى آنروز، استفاده از 

قضائى، مرگبار بود. و بسيار زود شامه تيز  -روش تضييق و فشار سياسى 

 رژيم ناتوان شده است و بر فشار خويش افزود.  جامعه حس كرد كه

سست بود. در برابر بن بست و عدم  "طبقه دولتمردان"ساخت  

رفت.  كارآئى روش اعمال روزافزون زور، بسرعت بطرف متالشى شدن مى

بعد از انقالب ما به اسناد و مدارك دست يافتيم و با انسانها سروكار پيدا 

هاى  دانستيم ك تضادها بدرون ارتش و دستگاه كرديم. پيش از انقالب مى

تواند براى مدتى دراز تنها  اند و رژيم نمى اند و رشد كرده افتهانتظامى راه ي

با بكار بردن زور خشك و عريان يعنى كشتار و زندان و اعدام بر سر پا 

اما بعد از انقالب بر ما معلوم شد، مقاومت در درون ارتش   {27}بماند

 روزافزون بوده است و فشار از پائين به باال، بجائى رسيده بود كه شاه

جرأت ماندن در ايران را از دست داده بود. فكر كرده بود اگر برود، بعد از 
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شود و يك احساس پشيمانى به همه دست  مدتى وضع كشور بدتر مى

1گردند. دهد و ارتشيان از نو خواهان وى مى مى
  

بدينقرار رژيم وسيله تنها روشى را هم كه برايش مانده بود، از دست  

ين روزهاى سخت، ندانسته بود كه عالوه بر عواملى داد. شاه پيش از ا مى

شدند و آنها را بر ضد رژيم او برمى  كه در دستگاههاى ديگر مؤثر مى

انگيختند، تضادهاى ديگرى بر ارتش عارض بودند، كه آنرا بيشتر بسوى 

كشاندند. تكيه تنها بر ارتش غير ممكن بود. خصوص پس از  مخالفت مى

 "انقالب"خواست اينطور بنماياند كه با اين  مى "انقالب سفيد"آنكه با 

پايگاه اجتماعى وسيعى بدست آورده است. در حقيقت پس از شكست 

، شاه و دولتمردان يعنى سران سياسى و نظامى، گروه شكست "انقالب"

دانستند رفتنى هستند. پس از انقالب،  اى بودند كه همه مى خورده

تش بلكه بر درجه داران و سربازان دانستيم كه نه تنها قشرهاى ميانى ار

نيز آشكار بوده است ك رژيم شاه رفتنى است. تغيير رويه ارتش و 

 شهربانى و ژاندارمرى براى رژيم شاه ضربه آخرى بود كه از پايش درآورد.

بخشيد، از درون  بدينقرار رژيم پيشين با ترسى ك شدت مى

، سياست خارجى آمد. در وضعيت فلج عمومى پاشيد و از پا در مى مى

حامى يعنى امريكا و غرب در مجموع، خود نيز دچار گيجى شده بود بر 

 افزود. تماس با مخالفان مى

عامل چهارم: رياست جمهورى كارتر و تغيير سياست امريكا بود. 

اين سياست هم به جهت اثراتى كه شكست در ويتنام برجا گذاشته بود و 

ل فلج عمومى رژيم حاكم بر هم بلحاظ بحران عمومى غرب و هم بدلي

طبقه "ايران دچار تغيير شد. سياست طبقه مسلط جهانى بر تغيير 

 قرار گرفت. "دولتمردان

، در لندن و در منزل آقاى دكتر تقى زاده، 1355در تابستان سال 

تن از  31گفت امريكائيان،  آقاى ب. ب را كه از ايران آمده بود ديدم. او مى

وت كردند و گفتند، دولتمردان آثار ناتوانى از خود امثال مرا به سفارت دع

اى جايشان را بگيرند، اما آمادگى داريد و  كنند و بايد گروه تازه ظاهر مى

كنيم. بنابر قول  بينيد، وارد گود بشويد ما حمايت مى در خود توانائى مى

دهند، شما بايد به سراغ كسانى برويد كه بمبارزه  او، اين گروه پاسخ مى

در ميان مردم اعتبار دارند. ما تكنوكرات   سى مشغولند و بدين صفتسيا

گويند،  پرسد مقصودتان چه كسانى است؟ مى هستيم. مقام امريكايى مى

دهد نه او و نظيرهاى او  كسانى نظير بنى صدر. و مقام امريكائى پاسخ مى

دهند  شوند. ماركسيست و طرفدار مسكو هستند. به او جواب مى نمى

يست. ماركسيست نيستند و طرفدار مسكو نيز نيستند. مقام چنين ن

گويد: يك هفته بعد همديگر را ببينيم. در اين ديدار همان  امريكائى مى

گويد: درست است آقاى بنى صدر ماركسيست و طرفدار روسيه  مقام مى

 نيست اما با سياست امريكا دشمن است.

سياست امريكا در  اظهار نظر من كوتاه بود: راست گفته است من با

 ايران مخالفم. 

آقاى ا. ك را كه تازه از ايران آمده بود،   چندماه بعد از اين مراجعه

گفت امريكائيان با تغييرات در ايران موافقند و  در پاريس او را ديدم. مى

خواهند آزاديهايى داده شوند و اوضاع سروسامان بگيرند. دولتى به  مى

ت عناصر ميانه رو از چپ و مسلمان و ملى رياست آقاى امينى و با شرك

گفت، آقاى خمينى را به ايران باز  تشكيل گردد. از قول آقاى امينى مى

رود اما بنا  گردانند، خود وى تا پاى پلكان هواپيما به استقبال او مى مى

 نيست ريش كشور را بدست و قيچى آخوندها بدهند.

م و براى آقاى در همين وقت بود كه گزارش مفصلى تهيه كرد 

                                                           

بعضى از اين طرحها براى بازگرداندن شاه و رژيمش كه دستگاههاى اطالعاتى ـ 1
 رژيم شاه تهيه كرده بودند، در انقالب اسالمى منتشر شدند.

ها اين فكر را  شدند. و اين مراجعه ها مكرر مى خمينى فرستادم. مراجعه

امر اسباب   آوردند ك رأس هرم رفتنى است و همين براى همه بوجود مى

 آوردند. پيوستن قشرهاى پائين هرم حاكم به انقالب را فراهم مى

 41ها هر  ها، كه ابتدا بصورت اعتصاب با براه افتادن امواج مخالفت 

روز يكبار و بعد بصورت اعتصابهاى نامحدود، برمى خاستند، بتدريج، 

كردند. آقاى امينى در  مردم در تغييرات سياسى نقش و نقش بزرگتر مى

رفت، نخست وزير نشد. آقاى خمينى پس از پيغام  موقعى كه انتظار مى

ند، شعار: بر سرلشگر قرنى دائر به اينكه به امريكا حمله نكنيد شاه را مى

شاه بايد برود را طرح كرد. بسيار دير آقاى بختيار نخست وزير شد. بسيار 

كوشيدم او را از اينكار بازدارم پى در پى توسط آقاى برومند به او پيغام 

دادم. آقاى خمينى موافقت كرد كه اگر نخست وزيرى شاه را نپذيرد،  مى

 نخست وزير جمهورى اسالمى بشود. اما...

يش از آغاز مرحله حذف رئيس جمهورى يعنى در فروردين دوماه پ 

گفت و از قول آقاى امينى  ماه يكى از همشهريان كه از اروپا آمده بود. مى

كه كارها همه روبراه شده بودند، قرار بود، نخست وزير بشوم و بعد از 

ظهر... از مالقات شاه به منزل آمدم قرار بود فردا صبح فرمان نخست 

بشود، تا نزديك ظهر خبرى نشد. نزديك ظهر از دربار تلفن  وزيرى صادر

اند. بنابراين قول، شاه به  كردند كه اعليحضرت از آن فكر منصرف شده

گويند به حرف  كند كه چه بايد بكند؟ و آنها مى ها مراجعه مى انگليسى

آمريكائيها اعتنا مكن و مقاومت كن. بنابراين نظر، انگليسيها جريان را از 

برند و گفتنى است كه آقاى جرج براون وزير  ر امريكائيان بيرون مىمها

خارجه اسبق دولت كارگرى به تهران رفته و در بازگشت گفته بود كه 

دولت بختيار را او جور كرده و اميدوار بوده است دوام بياورد و بحران 

 ايران حل گردد...

مالقات كرد. تا  اما در پاريس نيز فرستاده آقاى كارتر با آقاى خمينى 

ازاين زمان آقاى خمينى چيزى از گفتگويش با فرستاده كارتر بروز نداده 

است. به من نيز هيچ نگفته است. مقارن مالقات نماينده كارتر با آقاى 

خمينى گزارشى از آقاى ژرژ بال منتشر شد كه بنا بر آن دفاع از رژيم شاه 

جز آقاى خمينى شخصيتى كه غير ممكن بود. شاه رفته بود. آقاى ژرژ بال 

ديد. وقتى كه مطالب اين گزارش را به آقاى  بتواند ايران را اداره كند، نمى

اش دويد و گفت: پس كار شاه تمام  خمينى گفتم، موج شادى در چهره

 است.

دانى، چندان مطمئن نبود و هر دو سه روز يكبار  همانطور كه مى 

 رود؟ و مىرفتنى است  "پرسيد شاه واقعا فرزندش مى

با وجود جو سياسى داخلى، با وجود اينكه رژيم بدست خويش گور  

خود را كنده بود و از جمله مانع فعاليت گروههاى سياسى شده بود و با 

وجود تغيير سياست خارجى مسلط، بدنه بلوك حاكم، اگر هم داليل ديگر 

عوامل  توانست خود را قربانى رژيم حاكم گرداند. اما داليل و نبود، نمى

ديگر بودند و طرز فكر و ايدئولژى راهنمايشان نيز بود و آنها را به مخالفت 

 انگيخت. و بلكه به پيشگامى حركت انقالبى بر مى

عامل پنجم: عامل فرهنگ و فكر و ايدئولژى و ارزشها بودند، در  

براى فهم  "فصل فرهنگ بيشتر در اين باره صحبت خواهم كرد. عجالتا

شرهاى ميانى و پائين مجموعه حاكم، ناگزيرم توضيح چرائى گرايش ق

بر اساس تمركز قدرت در شخص شاه  "ايدئولژى شاهنشاهى"بدهم كه 

قرار گرفته بود. شاه بارها گفته بود كه كلمه شاه، كليد درهاى بسته است 

و قدرت را توانائى بكار بردن انسانها و ابزار براى رسيدن به هدف معين 

ئولژى بر اين فرض استوار بود كه ايران درخطر يا درگير شمرد. اين ايد مى

هاى خرابكارانه، جنگ سرد و  هاى معمولى، جنگ چهار جنگ است: جنگ

اى بى سواد و نادان و كشور پهناور و اقوام  جنگ رشد. و جامعه، جامعه
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تواند بشيوه نظامى و با  بسيار و... است، اين جامعه در شرائط جنگى نمى

داره نگردد. از اينرو فرماندهى عالى بمثابه مظهر اراده ملت، نظمى آهنين ا

ها بايد همه قدرتها را بنام ملت و بعنوان رهبر  براى پيروزى در همه جنگ

او داشته باشد. نقش مردم؟ پيروى بى چون و چرا از فرماندهى عالى 

برد و موجب  است. چرا كه ترديد دراطاعت، وحدت ملت را از بين مى

 گردد. نگ سرنوشت مىشكست در ج

ها،  بر اساس اين تمركز قدرت، ارزشها ديگر شده بودند و عالمت 

اى بدست آوردن  هاى قدرت شده بودند. اگر در يك مرحله عالمت

آنچيزهايى كه بيانگر ارزش و عالمت قدرت بودند، جادبه داشت، اينك 

ناوين و ها و اشياء و ع ديگر نابرابرى خارج از اندازه تقاضاى اين عالمت

رفت. جامعه  هاى با ارزش يا عرضه آنها، نبود ك محرك بشمار مى موقعيت

 كرد كه مهمترينشان اينها هستند: جوان احساس كمبودهاى بسيار مى

اين جامعه بدليل عامل اول، يعنى ميل به ابتكار و عمل،  -1 

توانست كار پذيرى مطلق خويش را با ايدئولژى قدرت، توجيه كند و  نمى

را راضى گرداند. دنبال طرز فكرى بود كه به او امكان ابداع و عمل و  خود

فعاليت و اظهار رأى و احساس فعال بودن در جامعه ملى و جامعه جهانى 

خويش را بدهد. اين واقعيت آنقدر روشن و نمايان بود كه شاه نيز آنرا ديد 

آزاديها را به و بارها وعده داد كه امكان ابتكار عمل را به همه خواهد داد. 

 مردم باز خواهد گرداند.

و همين خواست قوى و واضح مردم سبب شد كه همه طرز فكرهائى  

كه جانبدار حاكميت يك فرد، يا يك سازمان سياسى )يا نظامى( بودند، 

بى اعتبار شدند. هنوز آقاى خمينى در نجف بود كه اين معنى را براى او 

بر اساس واليت و حاكميت مردم، توضيح دادم. رهنمودها و شعارها همه 

كند، رهبرى  گفت او رهبرى نمى شد. در اروپا آقاى خمينى مى تنظيم مى

رود. و بدون  زند و بدنبال مردم مى با خود مردم است او حرف مردم را مى

شمرد، از  ترديد اين اسالم، اسالمى كه واليت را از آن جمهور مردم مى

ه همه از مسلمان و غير مسلمان عوامل تعيين كننده انقالب بود. ب

خواستند. در بازسازى  بخشيد. همان بود كه مردم مى اطمينان خاطر مى

استبداد، استبداد فقيه جاى استبداد شاه را گرفت و از نو، مردم بايد 

 شوند. مى "باغى باغين"پيروى كنند وگرنه 

رژيم شاه، همه را جاسوس يكديگر ساخته بود. از آنجا كه  -2 

شدند كه دستگاه اطالعاتى قوى  نيان، قربانيان اطالعاتى تلقى مىقربا

كرد  درز مى  كرد، هرگونه عالمت و اطالعى كه رژيم جمع آورى مى

خطرناك بود. نه به اين دليل كه گيرنده عضو ساواك بود، بلكه به اين 

شوند، يكى از آنها يا  شد، هر سه نفرى كه جمع مى دليل كه فرض مى

اواك است و يا غير مستقيم با ساواك در رابطه است و يا مستقيم عضو س

كرد باالخره به ساواك راه  آنهاست. پس هر اطالعى كه درز مى "تور"در 

خواست جاسوسى يكديگر بگردند و اين امر،  كرد. رژيم از همه مى پيدا مى

كرد افراد نزديك به او يا از  جوى را بوجود آورده بود كه هر كس فكر مى

كنند. بتدريج  يا براى كسب امتياز و نفع، به ساواك گزارش مىترس و 

ساواك در كله هر كس خانه كرده بود و سبب شده بود آدمى خود پليس 

هاى پيشين بريده  خويش بگردد. در فضاى اجتماعى كه در آن رابطه

بودند و فرد خود را تنها و بيكس و بحال خود رها شده مى ديدند، و 

رابطه بود، ايجاد رابطه با ديگرى بسيار مشكل شده  سخت نيازمند ايجاد

بود. ترس از ديگرى و ترس از بى احتياطى خويش، زندگانى اجتماعى را 

ساخت. در نهادها و تاسيسات رژيم  در جامعه شهرى غير قابل تحمل مى

شاه، جايى كه بتوان تماس و رابطه اجتماعى برقرار كرد و با اطمينان 

. سازمانهاى سياسى نيز يا نبودند و يا نزديكى با داشت خاطر، وجود نمى

آنها خطرناك بود. ايدئولژى رژيم نيز توجيه گر ترس و واجب كننده 

خبرچينى بود. در اين جو، مسجد بلحاظ آنكه خبرچينى و غيبت را حرام 

شد رابطه برقرار  كرد و بلحاظ آنكه دين زبان مشتركى بود كه با آن مى مى

كرد، پناهگاه  شهاى الزم را تا حدودى تامين مىكرد و محيط آن پوش

نسل جوان شد. دين در آن محيط گريز از يكديگر و گريز از خود، زبان 

آشنايى با خود و با ديگرى شده بود. مردم ما آنقدر از جهت ترس و بى 

توانستند  بعد از انقالب حتى در ارتش نمى  اعتمادى رنج برده بودند، كه

اى در  ى اداره دوم را از نو براه اندازند، و من در جلسهدستگاه اطالعات يعن

همان اداره اطالعات با علم به اين حساسيت جامعه گفتم: رويه سابق را 

رها كنيد، كارى كنيد كه محيط نظامى، محيط اعتماد و آرامش خاطر 

باشد. مطمئن باشيد اگر چنين كرديد، هيچ گروهى در ارتش نفوذ نخواهد 

 كرد.

ام و تمامى قوت كارم در اينست  باره نيز بسيار گفته و نوشتهدر اين  

ام. وقتى آقاى خمينى  كه معرف اعتماد و اطمينان به نفس و بيكديگر شده

گفت هركس درباره ديگرى جاسوسى كند و به ايدئولژى رژيم شاه 

ترين ضربه را بخود زد، به دين زد. او ندانست كه  بازگشت، گفتم كارى

ايشان نبوده است. از  "علمى"هاى  به اسالم، بخاطر نوشتهاقبال جوانان 

جمله بخاطر جستجوى اعتماد، امنيت، منزلت، بوده است. ديروز از اين 

خواستند بنام پيشرفت و تمدن بزرگ جاسوس يكديگر شوند و  مردم مى

كنند جاسوس يكديگر گردند. چه  امروز بنام اسالم بر آنها واجب مى

 انقالبى؟!

شناخت،  ولژى شاهنشاهى، رژيم شاهنشاهى را اصل مىايدئ -3  

شدند، اهميت  بنابر آن بخاطر حفظ رژيم، اگر صدها هزار تن نيز كشته مى

نداشت. فرد در قبال شاه نه حق داشت و نه منزلت. در صورت اقتضا، بايد 

شد. شاه بارها گفته بود اينبار بهر قيمت از رژيم شاهنشاهى  حذف مى

تواند ادامه حيات بدهد.  ايران بدون شاهنشاهى نمىدفاع خواهد شد. 

دشمنى با شاه دشمنى با موجوديت ايران است. در يك كلمه عدالت 

 كند. دولت شاهنشاهى اقتضا مى "مصالح عاليه"آنست كه 

بدينقرار مردم عادى بكنار، افراد مجموعه حاكم نيز هر آن ممكن  

قع خاص استبداد شاهنشاهى بود قربانى مصالح عاليه بگردند. اين امر وا

هاى داراى رژيم استبدادى، عنصرى از عناصر اصلى  نبود، در همه جامعه

ايدئولژى حاكم است. در نظام استالينى، افراد بيگناه اقرار به گناه 

كرد. محكوم و اعدام  كردند، براى اينكه مصلحت حزب اقتضا مى مى

 د و...كر شدند، بعلت آنكه مصلحت حزب آنرا اقتضا مى مى

با توجه به عوامل پيشين، وضعيتى فراهم آمده بود كه هر زمان  

فرد يا گروهى قربانى شود. هيچ  "مصالح عاليه"ممكن بود، بخاطر 

منزلتى حتى در حلقه باالئى كه بدور شاه بوجود آمده بود، براى كسى 

هاى درجه اول آن رژيم، در  وجود نداشت و همانطور كه ديديم شخصيت

 دستگير و زندانى شدند... زمان شاه

در جمهورى اسالمى، در ابتدا، منزلتها تا حدود زياد رعايت  

بصورت  "مصالح اسالم"شدند. اما كمى پيش از داستات سفارت،  مى

حربه درآمد تا امروز كه آقاى خمينى ميگويد اگر همه نيز بخاطر اسالم 

 كشته شوند، اشكالى ندارد...

گويد كه اين  را برشمرد. اما تجربه من مىتوان عواملى  هنوز نيز مى 

عوامل پيشتر مسئله روزمره همه مردم ما بودند و امروز بيشتر مسئله 

آورم كه در انتخابات  هستند. براى اينكه باز شاهد بياورم به ياد تو مى

 كردم: رياست جمهورى، درباره چهار موضوع صحبت مى

ئط ابداع و ابتكار و معنويت، منزلت و شخصيت انسانى، ايجاد شرا -

 توليد و آزادى و...

استقالل، آزادى از سلطه خارجى از لحاظ سياسى و اقتصادى و  -
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 فرهنگى و حفظ موجوديت كشور در تماميت ارضيش.

ها و قيدهايى كه مانع شكوفايى  امنيت، رهايى انسان از همه ترس - 

 گردند. تثبيت منزلتها و... آدمى مى

مه استقالل اقتصادى و فراهم آوردن امكانها اقتصاد، اجراى برنا - 

براى تبديل پايه مصرف به پايه توليد و فراهم آوردن زمينه مادى براى 

 خالق شدن و رشد معنوى پيدا كردن.

شوند. از زمانى كه سنجش  شدند و مى اما خرابيها بيشتر و بيشتر مى 

آخرين  ها و نظر مردم، شروع كرديم تا افكار براى اطالع از واقعيت

سنجش افكارى كه در پايان ارديبهشت ماه انجام گرفت، به نظر خود 

 اند: مردم، مسائل زير، مسائل اصلى و گرفتاريهاى روز مره مردم، بوده

مسائل اقتصادى، بيكارى، گرانى، نداشتن كار معين، مزد گرفتن و  -

 كارى براى انجام نداشتن و...

 ها. منزلتفقدان امنيت و نظم و قانون. فقدان  -

 جنگ و خطرهايى كه متوجه موجوديت كشورند. -

 نبودن آزاديها و... -

و باالخره آقاى خمينى سال پيش را سال امنيت خواند و سال جارى 

را سال قانون اعالم كرد و وضع امنيت مردم و چگونگى اجراى قانون را 

 كنند! همه مردم كشور با همه وجود لمس مى

اند. مردم از  بر جا هستند و تشديد شدههاى داخلى و خارجى  جنگ

 كمبود آزاديها ناالن بودند، آنرا هم كه مانده بود يكجا از بين بردند.

بارى اينها بودند عواملى كه قشرهاى پائينى بلوك حاكم رابسوى  

انقالب كشاندند و امروز نيز بر جا هستند و چرخ انقالب را بحركت 

 اند. آورده

  

 1361شهريور  7

 

  طبقه بازسازى : اجتماعى روابط همان استبدا، مانه ـ2
  

با انقالب، دو گرايش بتدريج شكل روشن پيدا كردند: يكى  

. گرايش سنتى اين بود كه در دستگاه ادارى "جديد"و ديگرى  "سنتى"

جديد، عناصر جريان حاكم، جاى عناصر وابسته به رژيم پيشين را 

ان و ماموران عاليرتبه حتى المقدور بگيرند. رأس هرم تغيير كند. كارفرماي

جاى خود را به عناصر جديد بدهند. قشرهاى ميانى و پائين در جاى خود 

 بمانند.

اما فشار بيش ازحد تصور بود. ديوان ساالرى، تحت فشار بود.  

هاى خالى را  كردند و اين مقام هاى خالى ايجاد مى پاكسازيها و... بايد مقام

 د.كردن عناصر جديد پر مى

توانست  كرد بفهمد، نمى توانست معنى كارى را كه مى رهبرى نمى 

گرداند. بهر رو  بفهمد كه دارد مجموعه حاكم پيشين را ترميم و قوى مى

هاى جديد بجاى  ها، كار در چگونگى نشاندن گروه بجاى تغيير ساخت

شد. فشار تنها بخاطر جانشين كردن  گروههاى قديم خالصه مى

 شرهاى باالئى نبود.ها بجاى ق جديدى

ها و يا تغييرات عمده سياسى، بلوك  در تاريخ ما، با تغيير سلسله 

شد. از اين رو اين گرايش را سنتى  حاكم بهمين شيوه ترميم و تجديد مى

خواندم. با اين تفاوت كه در آن زمان تخصص و علم تا بدين حد ميان 

سد مهمى  "ىصالحيت علم"كرد. بهمين جهت  افراد تفاوت ايجاد نمى

در برابر تمايل به جانشينى از باال تا پايين هرم حاكم بوجود آورده بود. 

اين صالحيت در ارتش و نيروهاى انتظامى هم ورود عناصر جديد را سد 

كرد و هم جانشينى باال را توسط پايين يا افسران عاليرتبه را توسط  مى

 ساخت. افسران پايين درجه بسيار مشكل مى

نظامى بيرون  -يعنى تمايل به ايجاد يك دستگاه ادارى  تمايل دوم 

از دستگاه پيشين با راسى از مالتاريا، بعلت وجود اين سد، مقاومت 

عناصر غرب "بجاى  "مكتبى"اجتماعى در برابر جانشين شدن عناصر 

 بوجود آمد و بعمل پيوست. "زده

 بدينسان رهبرى انقالب، ثنويت ادارى را به ارمغان آورد: 

 -2ها  سپاه پاسداران و كميته -1دو دستگاه نظامى و انتظامى:  -

 ارتش و ژاندارمرى و شهربانى.

  هاى انقالب دو دستگاه قضايى، دادگسترى و دادگاه -

  ها و جهاد سازندگى ، وزراتخانه"توسعه اقتصادى"دو دستگاه  -

شود با نشستن عناصر جديد  بنياد مستضعفان بر اينها افزوده مى -

 هاى جديد. ى بعضى از عناصر پيشين و استخدامبجا

در بازار نيز، گروه جديدى از تاجران ميانه حال از طريق وسيله  -

كوشيدند جاى تاجران رديف اول را  جديد قدرت يعنى حزب جمهورى مى

هاى  گرفتند. با اينحال از آنجا كه گروه در رژيم پيشين بگيرند و مى

و كارفرمايان رديف اول را كنار بزنند و بسيارى بر آن بودند كه تاجران 

موقعيت آنها را بدست بياورند، برخورد در بازار بسيار شديد بود و هنوز 

 نيز هست.

ابتدا در دستگاه پيشين استخدام ممنوع بود. اما در دستگاههاى  

جديد خير. بدينسان رهبرى انقالب، بهمان راه دستگاه پيشين در توسعه 

تر، در پى آن  رفت و به مقياسى بسيار وسيع ى مىخورده بورژوازى ادار

هاى حكومت خويش را  بود كه با توسعه اين خورده بورژوازى، پايه

تواد بزرگ  مستحكم گرداند. اما بزودى معلوم شد كه بخش جديد نمى

خاستند و هر زمان  ها بر مى شود و بخش قديم را جذب كند. بحران

ها  شد. بايد مانع  ن كردن طرحشدند، از نو مسئله جانشي بزرگتر مى

دانست كه دستگاه ادارى  شدند، در ابتدا هنوز مالتاريا نه مى برداشته مى

ديد كه ديوان ساالرى خاص  كند و نه در خود توانايى مى كار اساسى نمى

خود را در همان دستگاه پيشين بوجود آورد. بنابراين براى ايجاد 

راى طرد گروه بزرگى از كارمندان پيدا هاى الزم را ب هاى خالى، بهانه مقام

 كرد:

كسانى كه در رژيم سابق، آلودگى پيدا كرده بودند، بايد مشغول  -

 شدند. پاكسازى مى

در درجه اول و  "بهايى"و  "چپى"كسانى كه مسلمان نبودند.  -

 شدند. هاى ديگر در درجه دوم، بايد طرد مى اقليت

بودند. قابل بازنشسته  سال بيشتر خدمت كرده 21كسانى كه از  -

 شدند. كردن مى

كردند و در اين اواخر اگر  كسانى كه با رژيم جديد مخالفت مى -

 كردند. همكارى نمى

ها، در تمامى دو سال و نيم يكى از مسائل  پاكسازى و بيرون كردن 

روزمره شوراى انقالب و بعد مجلس و دولت بود. با اينحال زير فشار گروه 

گرفت و  تند قدرت جديد را شكل ببخشند، انجام مىخواس هايى كه مى

هر زمان با وسعتى بيشتر. با اينحال صالحيت علمى و تخصص همچنان 

سدى بزرگ در راه قرار گرفتن مالتاريا و روشنفكرتاريا در قشرهاى 

داشت.  بااليى هرم بود. در قشرهاى ميانى و پايين نيز اين سد وجود مى

هاى باال را داشتند با اسلحه  ارتش، آنها كه مقامدر دستگاه ادارى و نيز در 

صالحيت علمى و تخصص از موقعيت خويش در برابر فشار روزافزون، 

 كردند. دفاع مى

كارزار تبليغاتى و جوسازى بر ضد تخصص و علم و كمك گرفتن از  

هاى مكرر او به روشنفكران و متخصصان  آقاى خمينى در اين باره و حمله
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زيران بايد مكتبى باشند و تعطيل دانشگاه، هدفى جز اين و سخن او كه و

خواست جاى خالى را خود پر كند و بلوك جديد  نداشت كه مالتاريا مى

 حاكم را تحت رهبرى خويش بوجود آورد.

هدف از اينكار كه   درباره فرار مغزها و يا بهتر بگويم فراراندن آنها و 

انقالب اسالمى اينطور  45جانشين شدنها بود، در سر مقاله شماره 

  {28}نوشتم:

كه دشمن براه انداخته  "جنگ روانى"عده بزرگترى تحت فشار "

اند تا روشن  اند و ترجيح داده است، نگران سرنوشت وضعيت كنونى شده

ترى بساط كار و زندگى را بگسترانند. عده باز هم  شدن وضع در جاى امن

ينند و دولت نيز چشم انداز ب بزرگترى در حال حاضر امنيت را مفقود مى

دهند  دهد، ترجيح مى روشنى از آينده نزديك و دور به آنها نشان نمى

 بروند.

اى از آنهم بزرگتر، جزء اقليتهاى مذهبى هستند و محيط را  عده

 روند. بينند و مى مساعد خود نمى

ها و عده بزرگتر از همه اينها، مردمانى هستند كه  جمع اين عده 

اهند. يعنى حقوق و تكاليف تثبيت شده و داراى ضمانت خو منزلت مى

خواهند. از نابختيارى هنوز انقالب نتوانسته است به اين  قانونى با دوام مى

ايم، بلكه تعدد مراكز  هدف بزرگ خود، برسد. نه تنها به اين هدف نرسيده

 تر نيز كرده است. ها را متزلزل گيرى و تضعيف دولت، منزلت تصميم

گيرى  ام، كه ايجاد قدرتهاى تصميم اين واقعيت را بازگو كردهبدفعات  

كوچك و بزرگ خودكامه در سراسر كشور، استقرار نظم انقالبى را غير 

كوشد در امتيازها جانشين صاحبان پيشين  سازد و هركس مى ممكن مى

آن گردد. پيروزى ضدانقالب اين نيست كه فراريان رژيم سابق بازگردند و 

پيروزى ضدانقالب اينست كه صاحبت امتيازان جديد،  حكومت كنند،

جانشين صاحب امتيازان سابق بشوند و اين امر در چنان هرج و مرجى 

انجام بگيرد كه هر صاحب صالحيتى، صالح خود را در فرار از كار و يا از 

  ".كشور ببيند

  هاى اول انقالب، اين گرايش نمايان شد و بدون بدينقرار هم از ماه 

ير آنرا طرح كردم. دولت موقت معناى مخالفتهايى را كه از سوى تأخ

خواستند جاهاى  و بخصوص از سوى گروه هايى كه مى "بلوك جديد"

دانست اين گرايش با  هاى باالى بلوك حاكم بگيرند، نمى خالى را در رده

روشهاى بسيار خشن بر آن بود كه خود را تحميل كند. كشتن پزشكان 

هاى شديد به تخصص، همه بقصد  ام متخصصان. حملهدر محل كار، اعد

 گرفتند. ها صورت مى تاراندن آنها و خالى كردن مقام

در اين باره، بارها با آقاى خمينى صحبت كردم. البته او از  

روابط اجتماعى   شناسى اطالع عتلمى ندارد و بنابراين تحليل جامعه

با رفتن مغزها،  كوشيدم حالى كنم كرد. مى چندان سودى عايدم نمى

ها  شوم خود بدنبال رفته شوند و دست آخر مجبور مى كارها لنگ مى

خواهند  خواهند به آنها بدهيم و هر محيطى مى برويم و هر امتيازى مى

برايشان فراهم آوريم تا باز گردند. اما بتدريج كه ديوان ساالرى جديد 

شد، در  ر مىگرفت و تكيه رهبرى به قدرت سازمان يافته بيشت شكل مى

انجام  "صالحيت"و نه  "وفادارى"ذهن آقاى خمينى مقايسه بر ضابطه 

گرفت. يك نمونه از گفتگوهاى خود را با او كه از اين لحاظ گوياست  مى

 كنم: براى تو نقل مى

  آقاى خمينى گفت: شكل درباره سپاه پاسداران صحبت بود. 

پوستشان است. يك پاسداران را تقويت كنيد. ارتشيها، شاه در رگ و 

اند، دلشان با ما نيست. اما پاسدارها، مرگ بر شاه  عمر جاويد شاه گفته

هاى بين، چون  اند اگر هم خالف هايى بكنند، حتى خالف شرع گفته

 اصلشان درست است، قابل اصالحند.

به او گفتم: ارتشيها عاشق شاه نيستند، قدرت را در نظر آنها اصل و  

گفتند كه شاه را تجسم آن  شاه را به اين دليل مى اند جاويد ارزش كرده

دانستند. امروز كه فرصت احساس اسقالل و مسئوليت داشتن،  قدرت مى

كنند،  اند مثل بقيه و بلكه بيشتر از آنها از گذشته احساس نفرت مى كرده

بايد كارى كنيم كه سپاه به بيمارى قدرت پرستى گرفتار نشود و چرا كه 

ايد  شود. امروز شما تجسم قدرت شده ت هم مىاگر شد، شخص پرس

گويند، بنابراين مسئله اصلى قدرت پرستى است. اگر  خمينى رهبر مى

كنند و  ها مى اين معنى در سپاه پيدا شد و قوت پيدا كرد، كودتا را همين

ها. ما بايد به عالج  كنند. با همان ستم همان نظام شاهى را مستقر مى

كنيم و اين بيمارى  زيم و بدبختانه، عكس عمل مىقطعى اين بيمارى بپردا

 كنيم. را تشديد مى

سخن گوياست، وفادارى ضابطه قرار گرفته است. بنابراين از عقيده  

بايد بعنوان وسيله استقرار قدرت جديد استفاده گردد. هراندازه من در 

باره ضرورت ايجاد جو مساعد براى جلب استعدادها و مغزها با گفتگو، با 

وشتن، با سخن رانى، با رفتن و بازديد كردن كارها و ابتكارها بيشتر ن

كردم، مالتاريا و بلوك جديد در حمله به تخصص و علم و  اصرار مى

شد. آقاى خمينى بلحاظ اينكه حاكميت مالتاريا را  تر مى متخصص گستاخ

هاى پى در  دانست، به كمك مالتاريا و بلوك جديد آمد و حمله اصل مى

ها، به كادرها برد و گفت: بروند گم شوند،  روشنفكران، به غرب زده پى به

 روند و... به جهنم كه مى

خرداد آقاى خمينى به يك  25اين جريان، ادامه يافت تا در بيان  

اصل تبديل شد: تقدم عقل بر علم، و مكتب بر تخصص. در فصل فرهنگ 

استبداد بحث خواهم  از جنبه بيان و فكر انقالب و تحول آن به بيان و فكر

پردازم. از اين جنبه  مى "اصل"كرد. اينك از جنبه رابطه اجتماعى به اين 

كه بنگرى مقصود از اينهمه جوسازيهان فلج كردن بلوك حاكم سابق و 

جانشين كردن مالتاريا و روشنفكرتاريا و عناصر خورده بورژوا، در 

ن رژيم مالتاريا هاى مختلف بلوك حاكم سابق، بمنظور باثبات كرد رده

خود را  م هاى و... گروه بسيارى مقام "پاكسازيها"ها و  است. با اين حمله

جاى آنها را گرفتند، اما مبارزه  "عناصر مكتبى"رها كردند و رفتند و 

 شد. ميان دو بلوك هر روز شديدتر مى

خواست به هر قيمت موقعيت متوفق را بدست  بلوك جديد، مى 

هاى عالى قرار  زرگان بود كه روحانيان در مقامآورد. هم در دولت با

هاى پاريس و روزهاى اول انقالب در تهران و قم فراموش  گرفتند. سخن

شدن روز بروز تقويت پيدا  "طبقه دولتمردان"شدند گرايش به جانشين 

كرد. مجموعه حاكم رژيم پيشين بطرق مختلف از خود مقاومت نشان 

گرفتند و يا در مرحله طرح  كه انجام مىهاى بسيارى  داد: حتى توطئه مى

شدند، بر اين تصور متكى بودند كه در صورت موفقيت پايگاه  خنثى مى

دادند،  ها به بلوك جديد بهانه مى اجتماعى خواهند داشت. اما اين توطئه

 تا بزور موقعيت راس و قشرهاى باالئى بلوك قديم را تصرف كنند.

كار آوردن آقاى رجايى بعنوان شود كه روى  اينك بر تو روشن مى 

دولت نهادهاى جديد چه معنى داشت و چرا آقاى خمينى از اين دولت 

كرد و با وجود ناتوانى اش در اداره امور چنان پشت سر  حمايت قاطع مى

ايستاد تا كشور را با مصيبتى كه اينك در  "عاقالن كم دانش"دولت 

ئى صالحيت او مورد آنست روبرو ساخت. در روى كار آوردن آقاى رجا

هاى تعيين كننده جانشين شدن، ترميم بلوك حاكم  نظر نبود، عامل

تر، تحت حاكميت  و يا درست "واليت فقيه"طوريكه مجموعه در خدمت 

مالتاريا درآيد و تثبيت رژيم جديد و... بودند. در حقيقت كودتاى ضد 

ند، جز اين كودتائى كه آقاى بهزاد نبوى و دست ياران وى تهيه كرده بود

نبود كه بخش نظامى و انتظامى بلوك حاكم را زودتر ترميم و تحت اطاعت 
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هاى انتظامى را در جريان انحالل  خواستند ارتش و دستگاه درآورند. مى

تدريجى، در نهادهاى انقالبى يعنى سپاه و كميته و.... جذب كنند و اختيار 

 مجموعه قواى مسلح را بطور كامل بدست بياورند.

هاى  يك بنگرى، برخوردهاى گسترده در سرتاسر كشور، با گروهن 

اى بود براى ترميم و تثبيت  قومى، ايلى، مذهبى گوناگون، تالش گسترده

جديد و با  "طبقه كاربدستان"و  "طبقه دولتمردان"مجموعه حاكم با 

پايه اجتماعى بسيار وسيعتر. اما اين برخوردهاى گسترده بوضعى 

ينك در واقع دولت منحل گشته است. كشور مثل اواخر اند كه ا انجاميده

به اسم بودند، اما بواقع   سلطنت احمد شاه شده است كه شاه و دولتى

اعمال حاكميت ملى از سوى يك دولت مركزى، ممكن نبود. در اين 

وضعيت بحرانى و بسيار خطرناك، هرگونه احتمالى متصور است: 

آگاهى مردم بحدى رسيده باشد، ها اينست كه  ترين احتمال خوشبينانه

ها پيدا  كه آمادگى تغييرات بينادى را براى پايان دادن به اين كشمكش

كرده باشند و نظام اجتماعى جديدى را در ايرانى مستقل و آزاد بخواهند. 

ها  ترين احتمال غير از اين احتمال، احتمال متالشى شدن كشور، بدبينانه

وضع بالتكليفى كه نتيجه قطعى نشدن  و احتمال ادامه وضع موجود يعنى

حاكميت مالتاريا و همدستان او است، احتمال موجود و بينابين است. اما 

انجامد. آقايان بهشتى و باهنر و  ادامه اين وضع به تباهى كار ايران مى

رجايى و... قربانى شدند و در واقع خودكشى كردند. ندانستند كه، حتى 

نشينى، غير از زور به عوامل بسيار ديگر نياز در دورانهاى پيشين نيز، جا

 دارد.

آقاى رجائى امروز در انفجارى كه در دفتر كار نخست وزير انجام  

گرفت همراه آقاى باهنر كشته شدند. اين امر را پيش بينى كرده بودم. 

درباره دولت او و عواقب خطرناك استقرار استبداد بنام دين بموقع 

 خمينى و ديگران دادم: هشدارهاى پياپى به آقاى

شناختم، خشك سر و  در نامه به مجلس، او را همانطور كه مى -

خواستند تا بروش  ناتوان معرفى كردم. از قرار همين خشك سرى را مى

 كار را تمام كنند. "حزب اللهى"

به خود او چند نوبت گفتم و نوشتم كه شما از فهم علمى بكنار، از  -

و پيچيدگى روابط اجتماعى ناتوانيد، بهتر  فهم ساده مسائل مهم كشور

است اينكار را رها كنيد. دو سه نوبت نيز آماده كنار رفتن شد، اما 

نگذاشتند، او يك ماموريت بيشتر نداشت و آن وسيله شدن در جريان 

دانست  كودتاى خزنده براى برداشتن مانع كه رئيس جمهورى بود و مى

ل حتى بخشى از روحانيت به دعواى اصلى بر سر چيست و خطر تبدي

براى روحانيت و دين و كشور چه اندازه است.  "طبقه دولتمردان"

زدم.  ديديم و فرياد مى وضعيت كنونى را از راه تجربه و تحليل علمى مى

خواست رأس خالى شده را پر كند.  اما مالتاريا گوشش بدهكار نبود و مى

ا شد. با مالحظه عالئم و آثار هاى اول انقالب پيد اين ميل در او هم از ماه

روزنامه انقالب  42سياسى اين تمايل در سرمقاله شماره  -اجتماعى 
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هر كس شما را به تصدى قدرت ادارى   شما علماى دين، بدانيد كه"

خواهند شما و دين شما را بى  خواند، دلش با شما و اسالم نيست. مى مى

اعتبار سازند و بعنوان مانع از سر راه مقاصد خويش بردارند. اين 

اند شما وقتى  ها براى رهبرى شاه تحت سلطه آمريكا ساخته شده دستگاه

د. اى در خور آنها بشوي توانيد اين سازمانها را رهبر كنيد كه خود، مهره مى

در مواضع خود بمانيد، آن معنويت انقالب آفرين را در جامعه زنده 

ها مردم را بكار و  ها و مزرعه نگاهداريد، در شهرها و روستاها، در كارخانه

جهاد سرنوشت برانگيزيد، كارى كه ايران امروز از شما انتظار دارد 

تق و اينست. و گرنه در يك ساختمان اجتماعى از پاى بست ويرانى، به ر

وتق امور سرگرم شدن، رهبرى كردن جامعه در جريان مرگ و نابودى 

 "توانيد از عهده برآئيد. است و شما نه به اينكار راضى هستيد و نه مى

اين هشدار و اعالم خطر را بارها تكرار كردم. نشنيدند و بر دشمنى  

افزودند. به آنها گفتم ايران آخوندكشى بسيار بخود ديده است. در 

ختمان اجتماعى موجود، قرار گرفتن روحانيت در رأس يعنى سا

خودكشى و بردن كشور به نابودى. بايد ساختمان اجتماعى را دگرگون 

پايبند بودند و جا و موقع  "استبداد عادل"ساخت اما آنها به ايدئولژى 

شد ك معمار ساختمان جامعه جديد  اجتماعى داشتند كه مانع از آن مى

و، كوشش ما در آگاه كردن جامعه از اين واقعيت كه بگردند. از اينر

دروغ است و استبدادطلبى طرز فكرى طبقاتى است،  "استبداد عادل"

جا و اهميت ويژه در تحول جامعه دارد. در صفحات اول اين كتاب در اين 

باره صحبت كردم. در فصل فرهنگ نيز در اين باره بحث خواهم كرد. 

 "شناسى جامعه طبقاتى جامع"را از  شگفت اينجاست كسانى كه خود

آورند و  ها سردر نياوردند و سر در نمى دانند، از اين واقعيت آگاه مى

 دانند، دعواى اصلى كدام است. بگذرم... دانستند و نمى نمى

به آقاى خمينى نوشتم، كه مصيبت اين دولت از مصيبت جنگ  

ون فهم واقعيت بزرگتر است. اما افسوس كه وى يك فكر ثابت داشت و بد

كرد. فكر ثابت او اين بود كه امور بايد در دست  اجتماعى، آنرا تعقيب مى

دانست اين بود كه ساختمان اجتماعى  روحانيت باشد و مطلبى كه نمى

كشور كار رژيم شاه را به نابودى كشاند و حفظ آن ساختمان، كار مالتاريا 

 كشاند. ىرا بر فرض كه در رأس آن قرار بگيرد به نابودى م

 "طبقه دولتمردان جديد"خواست كه با  تا آخرين لحظه از من مى 

كوشيدم به او حالى كنم كه انقالب در صورتى  همكارى كنم و هراندازه مى

انجامد  به نتيجه كه تغيير نظام اجتماعى است، نيانجامد به ضد انقالب مى

است، وقتى  معتقد "اسبتداد فقيه"شد. از او چه انتظار كه به  حالى نمى

دانند، واقعيت  آنها كه خود را از علم طبقات اجتماعى و روابط آنها آگاه مى

 ديدند،... اجتماعى واضحى را كه زير چشم داشتند، نمى

بهررو، تا اين زمان گروه بسيارى قربانى يك بن بست اجتماعى  

اند و از اين پس نيز تا وقتى پايه موجوديت مجموعه حاكم از جنبه  شده

تصادى بر مصرف قرار دارد، بن بست ادامه دارد و بزرگتر كردن پايه اق

تر كردن بن بست،  هرم يعنى خرده بورژوازى وابسته، جز خطرناك

 آورد. اى ببار نمى نتيجه

هاى سنتى  برند، تركيبى است از روش در حقيقت روشى كه بكار مى 

را دارد. توضيح و استالينى. اما نه اساس قديمى خودى و نه پايه استالينى 

اى را  رسيد و سلسله آنكه، سابق وقتى ائتالف ايلى جديدى بقدرت مى

پيشين را از ميان بر  "اشرافيت"يا  "طبقه دولتمردان"گذارد،  بنياد مى

داشت و باتكارى ستون نظامى جديد، تارعنكبوت جديد را از رأس تا  مى

ر خويش درمى آورد و نظام اجتماعى را به مها قاعده جامعه بوجود مى

رفت.  شد و بعنوان ايل از بين مى آورد، و از همين راه نيز بتدريج جذب مى

در كودتاى رضاخانى، بعلت فقدان ايل و نبودن روابط ايلى در ارتش، 

هاى اتصال  اينكار از طريق ترميم و وارد كردن عناصر پويا در حلقه

ه ترميم برجا پيشين از را "طبقه دولتمردان"تارعنكبوت انجام گرفت و 

 ماند.

در روش استالين، بلوك حاكم جديد، اساس قرار گرفت و عناصرى  

از بلوك حاكم پيشين در بلوك جديد جذب شدند. من براى اينكه وضع 

كشور خودمان را براى مردم روشن بسازم، در كارنامه به تفصيل به شرح 

هات و توضيح جريان كار در روسيه استالينى پرداختم. كوشيدم مشاب

روند، نشان  اند و مى روشهايى را كه در ايران و روسيه استالينى بكار رفته
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ها و تقسيم بندى گرايشها به چهار گرايش كه پيش از اين  بدهم. ضابطه

شرح كردم و تقدم مكتب، بر تخصص و... همه در معمارى استالين بكار 

 اند. رفته

قعيت بزرگ غافل از يك وا "عاقالن كم دانش"اما مقلدان ما، يعنى  

بودند. و آن اينكه نظام اجتماعى پيشين كشور ما بر توليد داخلى استوار 

بود و استالين ساختمان اجتماعى جديد را بر توليد استوار كرد. همان 

ساختمان را بر پايه صدور نفت و وارد كردن كاال يعنى برپايه مصرف 

ر اينكار شكست توان بنا كرد. به اين دليل روشن كه رژيم شاه د نمى

بينى. علت  خورد و وضع رژيم جديد نيز به شرحى است كه دادم و مى

شكست او همانطور كه آوردم محدويت امكانات در توسعه مصرف و 

بزرگتر شدن جامعه و نيازهايش و نيز و بخصوص عدم امكان خالصه 

 كردن انسان در موجود مصرف كننده، بود و هست. 

كه از حزب جمهورى  "چپ"سياسى هاى  گويند گروه بارى مى 

كنند، بايد از جمله به اين دليل باشد كه از قرار از اين واقعيت  حمايت مى

آگاه بودند كه بلوك اجتماعى قديم بدليل آگاهى بر گذشته اين احزاب و 

بدليل تخصص، و بدليل موقعيت اجتماعى، اسباب دست اين احزاب 

د بعلت نداشتن كادرهاى الزم شوند اما به احتمال زياد، بلوك جدي نمى

 پذيرند و باصطالح بسيار نفوذ پذيرند. همكارى آنها را مى

توان در  شدت احتياجش به كادرها بقدرى است كه به آسانى مى 

 آنها نفوذ كرد و پوست صورت حزب حاكم را در زير ريش، سرخ كرد.

در  بنابراين قول حزب توده و فدائيان خلق )اكثريت( عالوه بر اينكه 

بينند، مامورند تا با  دفاع از بلوك جديد، آينده روشنى براى خود مى

پاشاندن ارتش و سازمان ادارى، ابزار حكومت بر ايران را از ميان بردارند و 

 بگردند. "طبقه دولتمردان"در موقع مناسب، جانشين مالتاريا بعنوان 

ده بودند كه هاى فرانسه، اغلب از اين نظر پيروى كر و ا مروز روزنامه 

انفجار نخست وزيرى كار حزب توده بوده است، تا حزب جمهورى بر اثر 

ى الزم ناگزير دست بدامان حزب توده و فدائيان خلق "كادرها"فقدان 

 )اكثريت( بشود و آنها بتوانند مواضع كليدى را بدست آورند.

هاى  در اين حقيقت كه از مشروطيت تا امروز در جريان نهضت 

اى كه بخشى از رهبرى  مردم ما هيچ خيانت تعيين كننده رهايى بخش

در آن شركت  -بخشى كه قدرت را در دست داشته است  -اين حزب 

نداشته باشد، حرفى ندارم. در اينكه در همه اين موارد، بدون استثناء 

 جانب وابستگان بغرب را گرفته است، باز جاى شك نيست.

همان سنت، بر ضد كسى عمل اين بار هم دركودتاى خزنده بنا بر  

كوشيد و شب و  كردند كه با جان و دل بخاطر تأمين استقالل و آزادى مى

 كوشيد، باز جاى شك نيست. روز مى

اما محل ترديد است كه آنها تا اينحد از شناسائى روابط اجتماعى 

ناتوان باشند و ندانند كه اين انفجارها از جمله نشانه آشكارى بر شكست 

ترى مركب از طبقات ميانه و خورده  ك حاكم با پايگاه گستردهايجاد بلو

برورگوازى با طبقه دولتمردان جديد مركب از مالتاريا و آنها است. اينطور 

رسد كه عمل رهبرى اين گروهها، اجراى اين سياست ثابت باشد  بنظر مى

كه در اطراف كشور روسيه شوروى، هيچ كشور مستقلى بمعناى صحيح 

پيدا نكند و هيچ ملتى آزادى و رشد بخود نبينند. گمانم  كلم پيدايش

گيرى سياسى بلوك  دانند كه جهت ها، مى اينست كه رهبرى اين گروه

حاكم در صورت شكست گرايش جانبدار استقالل و آزادى چه خواهد شد 

هاى تحت رهبريشان قربانى همين مشاركت در بازسازى استبداد  و گروه

كنند انجام يك ماموريت است و بر شناخت  چه مىگردند. آن زير سلطه مى

 واقعيت اجتماعى و بر اساس اصول مورد قبول گروه هايشان، نيست.

بهر رو، چه اين استدالل صحيح باشد و چه نباشد، بلوك جديد قادر  

به جذب كادرهايى كه حاضر بشوند تحت حاكميت مالتاريا، خدمت كنند، 

ا و آنجا از كادرهاى متحدان نشد و اگر فرض كنيم ناگزير، اينج

آورد،  استفاده كرده باشد، در نتيجه تفاوتى بوجود نمى "ماركسيست"

نتيجه كنونى اينست كه بلوك جديد در كار يكى كردن دو بلوك قديم و 

شكست خورده است. اما امر واقعى كه اين  "واليت فقيه"جديد تحت 

بط اجتماعى ايران استدالل بر آن بنا شده است، از لحاظ شناسائى روا

دوران انقالب و پى بردن به علل شكست مالتاريا مهم است. آن امر واقع 

اينست كه بلوك جديد، از حداقل كادرهاى الزم نيز محروم بوده است و 

هاى دسته جمعى  هنوز نيز محروم است. روشهاى وحشيانه نظير اعدام

خويش از  بيانگر ضعف اين بلوك و شكست او در تثبيت موقعيت متفوق

راه جلب حمايت طبقات ميانه به پائين بخصوص زحمتكشان شهرى و 

 دهقانان است.

هاى  در رژيم پيشين، در مقام توسعه پايگاه اجتماعى، به اقليت 

شد. راست بخواهى از قديميترين زمانها تا  مذهبى تا حدود زياد توجه مى

هاى حاكم، گاه هاى مذهبى همواره مورد استفاده استبداد زمان ما، اقليت

اند.  و بيشتر به عنوان دشمنان مردم، قرار گرفته "تحت الحمايه"بعنوان 

از جمله امور واقع مستمر سراسر تاريخ ايران، همين موقعيت اجتماعى 

ها بوده است. در روزهايى كه آقاى خمينى در پاريس بود،  متزلزل اقليت

بسيار هاى مذهبى در جمهورى اسالمى  درباره سرنوشت اقليت

گرفتند،  اشكالى كه به جمهورى اسالمى مى 11پرسيدند، يكى از  مى

ها در جمهورى اسالمى بود. اينست كه  همين بد شدن وضعيت اين اقليت

ها و تبليغاتى  ها و حادثه آفرينى در چند نوبت و هر نوبت پس از تحريك

آمد، آقاى  كه در رژيم پيشين درباره بد شدن وضع اقليتها بعمل مى

مينى درباره برخوردارى اقليتها از همه حقوق خود در جمهورى اسالمى خ

  {21}بتاكيد سخن گفت:

حكومت اسالمى حقوق اقليتهاى مذهبى را حفظ كرده و حتى از "

كنيم به  اند، دعوت مى يهوديانى كه با نيرنگ دستگاهها به اسرائيل رفته

 "د.ش  وطن خود بازگردند و با آنها كمال خوشرفتارى خواهد

اين سخن نشاندهنده بيشترين توجه جهمورى به حقوق اقليتها  

دهد آنقدر حقوق اقليتها گسترده خواهند بود كه  است چرا كه نويد مى

 يهوديان مهاجرت كرده به اسرائيل را به كشور خويش باز خواهند گرداند.

اما در عمل به بهانه اجراى اسالم و حمايت رژيم پيشين از اقليتها و  

كردند و در فراماسونرى عضو  د عناصرى كه با رژيم سابق همكارى مىوجو

بنا بود برخوردار شوند، برخوردار   بودند، در جمهورى از حقوقى كه

اند، وضعى بد  نشدند. كادرهايشان اغلب از كشور رفتند و آنها كه مانده

 دارند و دليل اين امر را پيش از اين شرح كردم.

يز نه تنها به عضويت بلوك جديد در نيامدند، هاى قومى، ن اما اقليت 

اغلب از ديوانساالرى رژيم شاه نيز رانده  "خطرناك بودن"بلكه ببهانه 

شدند. ممكن است باشند كسانى كه بگويند، دستهاى قوى سلطه گران 

اند تا وحدتى را از بين ببرند كه حول شعارهاى روشن  خارجى در كار بوده

ابق را سرنگون ساخت. البته اين دستها وجود بودجود آمد و رژيم شاه س

سياسى است  -كنند، آنچه مهم است، زمينه اجتماعى  دارند و عمل مى

سازد. در حقيقت وقتى يكى  كه اينگونه رفتارها را ممكن و بلكه ناگزير مى

و پايين بلوك حاكم اين   از اسباب به مخالفت برخاستن قشرهاى ميانى

درآمد رو بكاهش و   عى، موقعيت غير ثابتبود كه در ساختمان اجتما

محروميت از توليد، داشتند، چگونه ممكن بود مجموعه مسلط را بر همان 

پايه نگاهداشت و همچنان از وسط و پايين آنرا باد كرد؟ بايد تا ممكن بود، 

تضاد تراشيده و از رهگذر تضاد، مزاحمان را تار و مار كرد و جاهاى خالى 

 پذيرند، پر كرد. أس جديد هرم اجتماعى را مىرا با كسانى كه ر
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رسد كه اگر آقاى خمينى نتوانست از خشونتهاى  اينطور به نظر مى 

نابجا و مضر از سوى كسانى نظير آقاى خلخالى و پاسداران درجاهايى 

نظير كردستان و بلوچستان و گندب، جلوگيرى كند از جمله همين ميل 

 ساالرى مجموعه حاكم بود.هاى خالى در ديوان به ايجاد مقام

هاى اول انقالب، بلكه تا اواسط سال دوم  اما بلوك جديد، در ماه 

كرد.  ستا بود. بنياد مستضعفان ايجاد مى "مستضعف"انقالب، بسيار 

كد.  اموال قشرهاى باالى مجموعه حاكم دوران رژيم سابق را مصادره مى

اشت. افراد را خود اين بنياد، هم نيروى مسلح داشت و هم زندان د

كرد.  كرد و بعد از دادستانى انقالب حكم صادر مى گرفت، و مصادره مى مى

اموال بسيارى را بدون حكم مصادره كردند. درباره بعضى از مصادره 

ها آقاى خمينى خود دخالت كرد اما نتوانست مالى از اموال مصادره  شده

 شدگان، را به آنها برگرداند.

ها از اين بودند كه نكند اين مستضعف  و بيم ها در آن ماهها، صحبت 

ستايى در دادن امتيازهاى مادى كوچك و نجات نظام اجتماعى برجا 

مانده از رژيم پيشين خالصه شود؟! بهر رو، جو، جو مستضعف ستايى بود. 

كرد.  آقاى خمينى دعوت به تشكيل حزب جهانى مستضعفان مى

خواندند.  اى مستضعفان مىخود را بيانگر خواسته "نهادهاى انقالبى"

بسيارى از جوانان از روى كمال صداقت در بهتر كردن شرائط زندگانى 

 كوشيدند. مستضعفان مى

دادند،  ها را مى در سال اول انقالب، قوانينى كه امكان تغيير ساخت 

به تصويب رسيدند. در بهتر كردن شرائط زندگانى كارگران و دهقانان نيز، 

 ام گرفتند.اقدامات بسيارى انج

شد و نظام پيشين  اما بتدريج كه از تغييرهاى بنيادى صرف نظر مى 

ماند و مبارزه براى سوار شدن بر مجموعه  به شرحى كه گذشت، بجا مى

ماندند، بلكه  گرفت. نه تنها قوانين مصوب بالاجرا مى حاكم شدت مى

شكل  "استبداد سياسى و ليبراليسم اقتصادى"همان تمايل به 

هاى اول انتخاب به رياست جمهورى  ت. بهمين نظر بود كه از ماهگرف مى

ببعد، در سفر به چند شهر جنوب خراسان، و پس از آن در هر فرصت 

ديگر از خطر حفظ شدن نظام اجتماعى پيشين برپايه مصرف و در نتيجه 

تشديد وابستگى بخارج سخن گفتم و در كارنامه فراوان درباره خطر 

حزب جمهورى بمنظور حفظ نظام اجتماعى بسود سياستى كه از سوى 

قشرهاى صاحب امتياز جامعه در پيش گرفته شده بود، بدفعات بسيار 

ها آنهم بى اطالعاتى  صحبت كردم. اما افسوس بى اطالعى از اين واقعيت

دانستد، كار بازسازى نظام اجتماعى تكيه گاه استبداد  كسانى كه بايد مى

كن است اين فكر براى تو نيز پيش بيايد كه كرد. مم سياسى را آسان مى

وقتى چنين است چرا حق بجانب كسانى نباشد كه تغييرات اجتماعى را 

دهد كه  آورند؟ جواب اين است كه تجربه اينطور نشان مى بزور بوجود مى

وقتى زور اساس قرار گرفت، آنها كه زور را در دست دارند، بتدريج خود 

اينرو به باال بردن آگاهى عمومى تا ممكن گردند. از  مجموعه مسلط مى

بود، بها داديم و كوشيديم مردم خود بدانند كه اگر همچنان پايه اقتصاد 

ما بر مصرف بماند راه نجات نخواهيم داشت. اگر سد استبداد مالتاريا را 

رود كه با مشاركت عمومى مردم، اينبار تغييرات  بشكنيم، اين اميد مى

 اجتماعى ايران، انجام دادنى گردند.انقالبى در ساختمان 

رو در بر همان پاشنه قرار گرفت: مالتاريا كه بهر قيمت  بهر 

خواست جاى اجتماعى خويش را تغيير دهد و در رأس هرم اجتماعى  مى

مسلط قرار گيرد، خود مدافع اين هرم شد و كوشيد بشيوه رژيم پيشين، 

 "نگر دفاع از مستضعفانس"در مبارزه براى از ميدان بدر كردن رقيبان 

ها هنوز معمول  هاى زبانى و وعده دادن را نگاهدارد. تا اين اواخر ستايش

بودند. اما مالتاريا و همدستان، در عمل با همان مشكل رژيم پيشين 

ها را عملى ساخت. دو  شد وعده شدند: بر پايه مصرف، نمى مواجه مى

ر هر چه بيشتر نفت و تمايل بر اثر اين مشكل پيدا شدند: تمايل بصدو

تا در كوتاه مدت رضايت مردم جلب شود و  "پخش پول ميان مردم"

بيانگر اين تمايل  1361رژيم جديد بطور قطع مستقر گردد. بودجه سال 

است و تمايل دوم جلب موافقت قشرهاى ميانه و باال از راه خوددارى 

اين  اقتصادى و سياسى -كامل از اقدام هايى كه موقعيت اجتماعى 

 قشرها را بخطر افكند.

و چون اين راه را رژيم شاه رفته بود و به بن بست رسيده بود، و  

چون پخش كردن پول در اقتصادى كه در آن سرمايه گذارى بعمل 

اند، هراندازه هم  آيد و سرمايه گذاريهاى پيشين نيز بى بهره مانده نمى

رد، و چون اين امر آو وارد كردن كاال ممكن باشد، تورم زياد بوجود مى

شود كه پول در دايره وسيعى پخش شود، و چون ناگزير  مانع از آن مى

بايد براى جلوگيرى از عوارض سياسى آن، بيش از پيش به قوه قهريه 

متوسل شد، دعواى ليبرال با مكتبى، را عنوان كردن، توجيه ضرورت 

ز سال بسود مستضعفان بود. رژيم شاه نيز ا "استبداد مكتبى"ايجاد 

به بعد، براى كوبيدن مخالفان روزافزون رژيم، لباس مدافع طبقات  1342

زحمتكش را به تن كرد و مدعى شد كه مخالفان او را مالكان فئودال و 

دهند. بدينقرار در رژيم  ارتجاع سياه و نوكران مسكو و... تشكيل مى

 جديد نيز همانطور كه در زمينه اجتماعى بنا بر همراه كردن نظام

شد، در نظر مالتاريا، زحمتكشان شهرى  اجتماعى با اقتصاد زير سلطه مى

و روستايى مردمى نبودند كه بايد نظام اجتماعى را تغيير دهند و نظامى را 

رفتند كه  اقتصاد توليد و در راه توحيد، بسازند، بلكه مردمى بشمار مى

ان به بايد راضى شان نگاهداشت تا بوقت ضرورت بعنوان نيروى پشتيب

طبقه "رخ رقيبان سياسى كشيد. مالتاريا، در نظر و عمل جانشين 

 شد. مى "دولتمردان

نبايد از ياد برد كه ذهنيت مردم نيز در اين گونه تحول بى تأثير  

نبوده است. در دوران شاه، آقاى خمينى زور مردم در برابر زور دولت 

ء ظن بر رفت و لحن آمرانه و حاكمانه وى نه تنها سو بشمار مى

انگيخت بلكه، نشانه سازش ناپذيرى بود و جامعه محروم در لحن او  نمى

خواست جانشين  ديد. ملت بقول فانون مى بازتابى از آرزوهاى خود مى

 حاكمان فاسد بگردد، حتى در زور گويى.

براى مردم مشكل بود، تصور كنند كه زور بتدريج از آنها جدا  

. براى آنها هم كه از روى عقيده در گردد ها حاكم مى شود و برآن مى

نهادهاى گوناگون بخدمت انقالب درآمدند مشكل بود تصور كنند كه 

بتدريج عمله ظلم خواهند شد و اگر نخواهند چنين شوند، ناگزير بايد 

خدمت اين نهاد را ترك بگويند. بدينسان بتدريج نهادها از طبيعت 

توضيح دادم، راه  شدند و بشرحى كه در بخش سياسى خويش جدا مى

حكومت بر مردم را در پيش گرفتند و از لحاظ روابط اجتماعى، به 

 مجموعه مسلط پيوستند.

ها، نخست حامى  در كارگاههاى صنعتى، پاسداران سپاه و كميته 

شدند و در واحدهاى صنعتى  كارگران بودند و به اين عنوان، وارد عمل مى

هاى چپ كه  م و برخورد با گروهگشتند، اما بر اثر حضور دائي مستقر مى

خواستند بهر ترتيب پايگاه كارگرى را دراختيار آورند، بتدريج بر آن  مى

ها را تحت نفوذ درآورند و با ايجاد نهادهاى  شدند كه مديريت كارگاه

شد شوراها را از  جديد مهار كارگاه را بدست بگيرند. دركارگاهها سعى مى

افتاد  شوراها، بدست آنها نمى عناصر موافق تشكيل دهند و هرجا

آوردند و با استفاده از پوشش حزب  هاى اسالمى پديد مى انجمن

ساختند.  هاى اسالمى را به يك قدرت اجرايى بدل مى جمهورى، انجمن

وقتى محاصره اقتصادى واقعيت پيدا كرد، بهانه خوبى بدست قدرت 
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به تابعيت قطعى  ها و باالخره مديريت را جديد افتاد تا شوراها و انجمن

درآورد. از اين زمان ببعد سروكله دادگاههاى انقالب بعنوان ابزار تهديد 

هاى كارگران از زمان محاصره  رعب آور نيز پيدا شد. مراجعات گروه

اقتصادى يا بهتر بگوييم جنگ اقتصادى امريكا بر ضد ايران، بيشتر شد. 

دوره مصدق، كسانى ما درگير جنگ خطرناكى بوديم. يكبار ديگر همانند 

كه به بيمارى چپ روى مبتال بودند، بدون توجه به جنگ خطرناكى كه 

 "نهادهاى انقالبى"درگير آن بوديم، به كار خود مشغول بودند و بقول 

شد كه نهادهاى انقالبى در  كردند. همين امر سبب مى مى "تحريكات"

درگرفت، ها بيشتر اصرار كنند. وقتى جنگ  بدست گرفتن مهار كارگاه

فرصت تحكيم مهار بر واحدهاى توليدى بيشتر شد و همانطور كه 

دانى شوراى عالى قضايى بوضع قانون مجازات زمان جنگ پرداخت و  مى

من در برابر خطر تجديد همان رابطه كه در دوران رژيم شاه ميان ساواك 

 دم.هاى نظامى با واحدهاى توليدى بود، با تمام توان ايستادگى كر و دادگاه

در واحدهاى  "نهادهاى انقالبى "اى از حضور  براى اينكه نمونه 

صنعتى بياورم بازديد روز كارگر را از شهر صنعتى البرز )قزوين( باختصار 

آورم: وقتى ما از هلى كوپتر پياده شديم، گروه كمى از كارگران تازه  مى

در را سر متوجه شدند و بگرد ما حلقه زدند و بشادى فرياد درود بر بنى ص

كرديم. احدى نبود.  اى شديم كه بايد بازديد مى دادند. ما وارد كارخانه

اند. پياده راه  مدير كارخانه گفت امروز آنها را به جماران به ديدار امام برده

هاى ديگر بازديد كرديم. كارگران با شور و شعف  افتاديم از كارخانه

ار از خود نشان آمدند و شادى و هيجان بسي زايدالوصفى جمع مى

 دادند. همان شعار حمايت و همان شعار استقامت... مى

اند من از فالن  با كارگران صحبت كردم. معلوم شد همينكه فهميده 

كنم، كارگران آن كارخانه را بعنوان ديدار با امام به  كارخانه ديدن مى

اى اند. در چند كارخانه كارگران ضمن تكرار اين مطلب، با صد تهران برده

كردند. همين كارخانه را يك سال  آهسته از رفتار سپاه اظهار نارضايى مى

پيش از آن بازديد كرده بودم، در آو وقت پاسداران خود را مدافع كارگران 

شمردند و آنوقت كارفرماى منصوب دولت از پاسداران سپاه شكايت  مى

است. گفتند توليد از نصف و گاه از ثلث هم كمتر  داشت! كارگران مى

 اند، و... اند، همه چيز را در دست گرفته ترس را از نو حاكم كرده

شدند و  از نو ابزار مهار زحمتكشان مى "نهادهاى انقالبى"بدينقرار  

يافت، نه تنها فاصله  بتدريج كه رابطه پيشين در شكل جديد استقرار مى

ر مورد تصفيه قرا "نهادها"شد بلكه  و زحمتكشان بيشتر مى "نهادها"

بدانند كه در واحدهاى "گرفتند تا با واقعيت جديد منطبق گردند و  مى

دوست داشته شوند، بلكه براى آن   توليدى براى آن حضور ندارند كه

 ."را برقرار سازند "نظم"حضور دارند كه 

اما جهاد سازندگى نيز در روستاها، بتدريج نقش سازنده و انقالبى  

داد و وسيله مهار جامعه روستايى و  خود را بسود دهقانان از دست مى

دانند كه اين نهادها، بخصوص  گرديد. همه مى اعمال حاكميت مالتاريا مى

جهاد سازندگى جانبدار رياست جمهورى من بود. اين جانبدارى بخاطر 

گيرى افراد جهاد بسود زحمتكشان، بخصوص زحمتكشان  موضع

رفتند. اما  ر مىروستايى بود. روستاها حوزه عمل اصلى جهاد بشما

بتدريج كه نقش سازندگى و همراهى و همكارى را با نقش اعمال حاكميت 

گراييد.  داد، بمخالفت با رياست جمهورى مى سياسى مالتاريا تغيير مى

داد. البته از ياد مبر كه جهاد  محبوبيت خويش را در روستاها از دست مى

شود تا  دها تصفيه مىسازندگى بارها تصفيه شد و هنوز نيز مثل بقيه نها

 بكلى از آن رانده شوند. "طرفداران بنى صدر"

پيش از افتتاح مجلس، قانون اصالحات ارضى را آقاى اصفهانى  

خواهم بگويم اين  تنظيم كرده بود، در شوراى انقالب تصويب كرديم. نمى

هاى گوناگون مناطق مختلف كشور سازگارى داشت.  قانون با واقعيت

از يك نظرگاه صحيح سرچشمه گرفته بود و آن اينكه،  خواهم بگويم مى

 بايد زحمتكشان روستاها را از امكانات توليد برخوردار كرد.

بايد همراه زمين، عوامل  داديم و مى بايد توليد را افزايش مى البته مى

داديم. بخصوص بايد  ديگر افزايش توليد را در اختيار دهقانان قرار مى

رساندن   ى هر منطقه، سازماندهى مناسبى براىمتناسب با وضعيت طبيع

توليد به حداكثر و بهبود واقعى وضعيت دهقانان و تغيير پايه از مصرف به 

 كرديم. توليد پيدا مى

هاى بزرگ ميان دهقانان در  اين قانون، نويدى جدى جز توزيع زمين 

قه بر نداشت. با وجود اين قرار بود كه در اجراى قانون به شرائط هر منط

توجه كافى شود و عوامل ديگر توليد نيز در اختيار دهقانان قرار بگيرد، 

دانى اجراى اين قانون متوقف شد. صد يا صدو ده نفر از  اما همانطور كه مى

گذشت، طى  نمايندگان پس از مدت درازى كه از بالاجرا ماندن قانون مى

ن داده شود. اما اى از آقاى خمينى خواستند كه اجازه اجراى اين قانو نامه

 هنوز اين قانون به اجرا درنيامده است.

اما بنياد مستضعفان كه بزرگترين مجموعه اقتصادى كشور گشته  

و گروهى از  "طبقه دولتمردان"است و در واقع غير منقول و منقول 

تاجران و صنعت مردان بزرگ و متوسط را در اختيار گرفته است، موافق 

بايد به مردم محروم  شد، بنيادى بود كه مىذهنيتى كه سبب ايجاد آن 

كمك كند. در اينجا نيز بى اطالعى از اقتصاد و تمايل شديد مالتاريا به 

جانشينى طبقه دولت مردان، سبب شد كه اين تصور اساس كار قرار 

بگيرد كه با در اختيار داشتن چنين هيوالى اقتصادى، مالتاريا قادر 

حرومانى كه از رهگذر اين بنياد، گذران شود همواره ابزار مالى و م مى

كنند را در دست داشته باشد. از اينرو پس از يك دوره كوتاه، گروه  مى

پنج نفرى بنيانگذار حزب جمهورى، بنياد مستضعفان را بطور كامل در 

اند،  اختيار گرفت. از حواله هايى كه آقاى بهشتى و ديگران صادر كرده

اد چه انتظار بود: همان كه در خطوط باال خوب معلوم است كه از اين بني

 توضيح دادم.

اما بزودى، اين بنياد به يك ميدان غارت و فساد كارى بدل شد.  

آقاى خمينى ناگزير شد هياتى را مامور رسيدگى گرداند و اين هيات 

پرونده فساد بزرگ مالى به ميان آورد و گزارش كار خود را  811صحبت از 

  نتيجه اين گزارش آن شد كه يكى از متهمين همينبه آقاى خمينى داد. 

تحصيالت ابتدايى بيشتر نداشت، مسئول بنياد  "پرونده كه ظاهرا 811

 مستضفعان گرديد و فساد كارى ادامه يافت.

ام تا مردم  مواردى از شيوه كار بنياد مستضعفان را در كارنامه آورده 

است: در دو بخش  ببينند چگونه از همان هدف اوليه نيز عدول كرده

صنعت و كشاورزى، زمين و ماشين در اختيار قشرهاى ميانى مجموعه 

گيرد. اين امر، نتيجه همان مبارزه بر سر قدرت است،  حاكم قرار مى

اند كه براى سلطه پايدار به مجموعه حاكم،  مالتاريا و همدستانش پى برده

رها كنند. ناگزيرند روش مستضعف ستايى حتى در حد كمك و اعانه را 

اين تغيير جهت به سه علت انجام گرفته است، يكى اينكه ابتدا 

دانستند طبقه دولتمردان و تاجران و صنعت كاران و صاحبان مزارع  نمى

اند و  ها از بانكها پول گرفته و برده اين موسسه  اند بنام بزرگ، تا توانسته

دارد و ديگر اينكه  بنا بر اين گرداندن اين بنياد خود به اعتبار بزرگ نياز

اداره واحدهاى توليدى بسيار مشكل است و ناگزير بايد در اختيار كسانى 

بگذارند كه از عهده اداره برمى آيند و سوم اينكه چشم انداز وسيعى 

شود و به تقويت مجموعه حاكمى كه  بروى قشرهاى ميانى گشوده مى

كمك و اعانه به  كند. بدينسان بنياد پذيرد كمك مى را مى "واليت فقيه"

مستضعفان، شكل را نگاهداشت و محتوى را عوض كرد. از طبيعت 
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 اموال مشغولند.

در روزهاى اول رياست جمهورى در محل بنياد مستضعفان  

ياد اى ترتيب يافت و قرار شد واحدهاى صنعتى و كشاورزى اين بن جلسه

هاى صنايع و كشاورزى گذاشته شوند و چون اين  دراختيار وزارتخانه

بنياد، بنياد مستضعفان است، اداره توليد بطور كامل به كاركنان واحدها 

اى آزمايشى از جامعه جديد اسالمى بگردد. در  سپرده گردد و اين نمونه

راب از آن جلسه گفتم با توجه به وضع فعلى اداره اين واحدها، ترس از خ

دانى نه تنها طرح اداره  آب درآمدن طرح، مورد ندارد. اما همانطور كه مى

توليد وسيله توليد كنندگان به اجرا در نياميد، بلكه تحويل واحدهاى 

هاى اجتماعى  صنعتى و كشاورزى نيز انجام نگرفت. اين واحدها بگروه

وان رأس واگذار شدند كه در مبارزه براى تثبيت موقعيت مالتاريا بعن

 آمدند. مجموعه مسلط بكار مى

طلبى اقتصادى دست شسته  در اين زمان، آقاى بهشتى از برابرى 

آورد تا بتدريج  بود و از تاجران و ماجراطلبان، هسته جديدى بودجود مى

جانشين قشرهاى صنعت مردان و تاجران بزرگ رژيم پيشين بگردند. 

اشت كه در كوتاه مدت مجموعه جديد نياز به جلب حمايت گروههايى د

 تصرف قدرت و تحكيم موقعيت مالتاريا را ممكن بگردانند.

بلحاظ اهميت بازار و روحانيت، دو روش با هم در باره اين دو گروه  

به اجرا گذاشته شدند: درباره بازاريان بجانبداران امتيازات و انحصارات و 

محكوميت به به مخالفان چماق و زندان و مجازاتهاى مالى و سرانجام 

اعدام؛ نتيجه اين امر آن بود كه قشرهاى معينى از بازاريان سودهاى 

ام. با اين وجود، نه  كالنى بردند. در فصل اقتصاد در اين باره صحبت كرده

در قشرهاى باال و نه در قشرهاى ميانى و پايين بازار رضايت بدست نيامد. 

. تناسب قوا چنان نبود كه گرديد چرا كه مالتاريا قادر به تامين امنيت نمى

او قدرت انحصارى خويش را برقرار و براى مدتى دراز تثبيت كند. اما 

تر نيز  اينان بعلت فقدان امنيت و ترس روزافزون روز بروز ناراضى

 شوند. شدند و مى مى

دانست كه هر گونه فعاليتى، بخصوص  در حقيقت مالتاريا نمى 

كان و زمان اجتماعى نياز دارد. فعاليت سرمايه به عدم محدوديت در م

شناسد و بايد چشم انداز او از لحاظ آينده  توضيح آنكه سرمايه وطن نمى

اطمينان بخشد تا در جاى معينى بكار افتد. بنابراين آنها كه با فعاليت 

كنند، چه سرمايه بازرگانى و چه سرمايه صنعتى  سرمايه سروكار پيدا مى

ان امنيت همه جانبه سرمايه و سرمايه و يا كشاورزى، نخستين مسئله ش

دار است. ممكن است مردم عادى بود و نبود دولت، قوت و يا ضعف آنرا، 

ديرتر حس كنند و به مقدارى كه براستى قوى يا ضعيف است، قوى يا 

اى  ضعيف حس نكنند، اما كسانى كه در خدمت سرمايه هستند، شامه

ند و موافق درك خويش كن بسيار تيز دارند و به سرعت تمام حس مى

كردى پيش و پس  اى كه در پاريس تعجب مى كنند. از ياد نبرده عمل مى

رساند. اوائل  هاى سهام و اوراق بهادار را به اطالع مردم مى از اخبار، قيمت

شنيدى، كه  پرسيدى و جواب مى كنند. مى دانستى چرا چنين مى نمى

در بورس  "ثباتى فوراتغييرات سياسى و اقتصادى در جهت ثبات يا بى 

گردند. اگر وضع كشورى ثبات سياسى را از دست داد، قيمت  منعكس مى

كند. در كشور ما بورسى  سهام و اوراق بهادار در آن كشور سقوط مى

بواقع بورس نبود و آنهم كه بود با انقالب بسته شد. عكس   ايجاد شد كه

نوع فعاليت و العمل صاحبان سرمايه نسبت به درجه ثبات حكومت، در 

خواهد  شود. كسانى كه مالتاريا مى جريان سرمايه نشان داده مى

اند، كه دولت منحل  موافقتشان را جلب كند، زودتر و بهتر از همه دريافته

دانند كسانى كه بر قدرت هستند دولت نيستند، توانايى  شده است. مى

ى مدتى دراز هاى اقتصادى را مطابق برنامه و برا سازمان دادن به فعاليت

كنند، توانايى سامان بخشيدن به فعاليتهاى  ندارند. روز بروز كار مى

كنند فشار و اختناق تنها روش موثر است.  سياسى را ندارند و گمان مى

فرهنگ، تعطيل است. رژيم جديد با انديشه و ابداع و ابتكار و هنر، هيچ 

ست. هر گروه و گاه تر شده ا سر آشتى ندارد، و جامعه امروز از هم پاشيده

 كند، فعال مايشاء است. هر كس موافق قدرتى كه براى خويش تصور مى

استبداديان، همانطور كه در اول اين كتاب توضيح دادم غريزه مرگ  

دارند و با محدود كردن خويش به فشار و اختناق روزافزون، با سرعت 

اى  امعهروند. فكرش را بكن، چطور ممكن است در ج تمام بسوى مرگ مى

اى كه در دفتر  فعاليت اقتصادى و پايدار بتوان كرد، وقتى در جلسه

 "ها گروهك"نخست وزير براى اتخاذ تدابير درباره تمام كردن كار 

شود، يك انفجار بزرگ بزندگانى سازمان دهندگان فشار و  تشكيل مى

ها برغم  بخشد؟ بدينسان طبيعى است كه اين گروه اختناق پايان مى

كنند، هر روز بيشتر نگران شوند و تمايل به يك رژيم  كه عايد مى منافعى

تر  پايدار برقراركند، هر زمان در آنها قوى "ثبات و امنيت"قوى ك بتواند 

 گردد.

با روحانيت نيز همين دو روش بكار رفت. بتدريج مراجع ناآرام با  

ن تهديد و حتى كتك، ناگزير از سكوت گرديدند. به بعضى از روحانيا

دادند و بقيه را با  "درآمد دار"و يا  "حقوق و مزايا"شهرها، مقامات با 

تهديدهاى گوناگون ساكت كردند. اما اين قشر از جامعه موقعيت 

داشت. بخشى از آن در مجموعه مسلط  سياسى معين مى -اجتماعى 

پيشين جذب شده بود. بعضى از اين جماعت در دوران انقالب طرد شدند 

ديگر به خدمت قدرت جديد درآمدند. بخشى ديگر همان اما بسيارى 

مالتارياست كه پيش از اين از آن صحبت كردم. اين بخش، موضع پيشين 

استقرار بجويد. اما بخش  "طبقه دولتمردان"خود را رها كرد تا در وضع 

بزرگى در موضع اجتماعى پيشين شيوه سكوت و انتظار در پيش گرفته 

شرهاى باال و ميانه جامعه است كه ثبات سياسى است و بيانگر نيازهاى ق

طلبند. و باالخره گروهى نيز بيانگر طبقات زحمتكش  اى بسود خويش مى

اند. اينان همانها هستند كه همراه روشنفكران  و مستضعفان جامعه شده

 اند. كه پيش از اين از آنها سخن راندم، در اين انقالب پديدار شده

ا و همدستان از لحاظ روابط اجتماعى نيز بدينقرار وضعيت مالتاري 

وضعيت بن بست است. مدتهاست ديگر مستضعف ستايى را نيز فراموش 

ها ست ديگر از  اى كه چطور است كه ماه اند. هيچ به اين فكر نيفتاده كرده

رود، حتى كلمه مستضعف نيز دارد فراموش  مستضعفان سخن نمى

ار دير است. نظام اجتماعى شود. خوب متوجه شده است كه فردا بسي مى

و با  "بخش خدمات"پيشين را بازسازى كرده است با توسعه سرطان 

متكى شدن بيشتر به اقتصاد مصرف، و درست به همين دليل وضعيتى 

در پايان رژيمشان پيدا كرده  "طبقه دولتمردان"بدتر از وضعيت شاه و 

 است و بهمان روش پناه برده است.

ا روابط اجتماعى و چگونگى تحول آن در دوران اينك با آشنايى كه ب 

شود چرا نسبت به پيشنهاد  كنى، برايت روشنتر مى بعد از انقالب پيدا مى

مراجعه به آراء عمومى، تا اين حد حساسيت نشان دادند. آقاى خمينى 

دانست كه عمل به اين  بالدرنگ واكنش نشان داد. در واقع او نيز مى

كميت مالتارياست. اما بدان كه اگر هم اين پيشنهاد بمعناى پايان حا

كردم، استبداديان با همان سرعت اين مرحله، يعنى  پيشنهاد را نمى

از مراحل كودتاى خزنده را بانجام  "حذف رئيس جمهورى"مرحله 

بايد با سرعت تكليف مجموعه مسلط را معلوم  رساندند. چرا كه مى مى

ادارى منظم اداره كشور و  ساختند. روشن است كه بدون يك دستگاه مى

گردد. اين معنى  غير ممكن مى "واليت فقيه"ايجاد ثبات و بنابراين دوام 
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كه  1351اسفند  25بر آقاى بهشتى از زمستان گذشته معلوم بود. در 

آقاى خمينى ما را به نزد خويش خواند، هر يك از ما پيشنهادى براى 

پيشنهاد كرد يك طرف خاتمه بخشيدن به بحران داديم. آقاى بهشتى، 

كنار برود و طرف ديگر كارش را بكند. پيش از اين از اين جلسه حرف 

ام. و اينك كه شرح و تحليل وجوه  اى گفت و شنودها را آورده ام و پاره زده

سياسى و اقتصادى و روابط اجتماعى بازسازى استبداد و بن بست مالتاريا 

دهد گفتگوهاى  ام يارى مى افظهام، بجاست تا آنجا كه ح را باينجا رسانده

هاى مختلف  آن جلسه تاريخى را بياورم. در اين گفتگوها نگرانى گروه

اجتماعى و نيز راه حل هايى كه مالتاريا براى استقرار خود در رأس 

مجموعه مسلط در نظر داشت و به اجرا گذاشت، بوضوح نشان داده 

 شوند. مى

قاى خمينى بر نيمكت وقتى در اطاق آقاى خمينى جمع شديم، آ 

)كاناپه( نشسته بود. من و آقاى مهندس بازرگان روى همان كاناپه در كنار 

او نشستيم. آقاى رجايى، بهشتى، هاشمى رفسنجانى و موسوى اردبيلى 

 اى و احمد خمينى بر كف اطاق نشستند.  و على خامنه

من از شما دعوت كردم بياييد   اينطور شروع كرد:  آقاى خمينى 

خواهيد برويد؟ آيا تصميم داريد تا نابودى  نجا و از شما بپرسم تا كجا مىاي

جمهورى اسالمى پيش برويد؟ به من روى كرد و گفت شما آقايان را به 

خواهيد برويد يكديگر را فاسد  ايد، مى بحث ازاد در تلويزيون دعوت كرده

عده كمى  معرفى كنيد و مردم ايران و دنيا بگويند، اين رژيم آدم ندارد،

توانم اين وضعيت را  هم كه هستند ثابت كردند كه فاسد هستند. من نمى

 تحمل كنم، بايد تكليف معين كنم...

آقاى هاشمى رفسنجانى بعد از او شروع كرد و گفت: آقاى بنى صدر  

مجلس و شوراى قضائى و شوراى نگهبان و دولت را قبول ندارد. 

 خواهد همه چيز در دست خودش باشد. مى

او بايد بطور علنى و رسمى اين مقامات را برسميت بشناسد، شوراى  

نگهبان حدود اختيارات او را معين كند. مقدارى را كرده است و بقيه را 

هم معين كند و او در همان حدود بماند، ما هم از او بعنوان رئيس جمهور 

 كنيم. احترام مى

ى كار شما را ها خواهيد كه وجودش زشتى اى مى من گفتم: مجسمه 

 تا حدودى بپوشاند.

خواستيد رئيس جمهور نشويد. نخست وزير  او پاسخ داد: مى 

  1بشويد!

گويد، هيچيك از اين  من به آقاى خمينى رو كردم و گفتم: راست مى

 دانم. ها را قانونى نمى"نهاد"

 خمينى گفت: خير قانونى هستند.

ا قانون اساسى گفتم: خير غير قانونى هستند. از همان روز كه شم

خودساخته را زير پا گذاشتيد، رژيم خويش را سرنگون ساختيد. مثل اين 

كند مرده باشد،  ماند، مرده است. كسى باور نمى رژيم به مثل سليمان مى

افتد. شما  خورند و رژيم بر زمين مى ها هستند پاى عصا را مى اما موريانه

ايد. چرا كه قانون  دهشوراى قضائى را بر خالف قانون اساسى تشكيل دا

گويد رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد با شور قضات ديوان  مى

 كشور منصوب شوند و شما با آنها مشورت نكرديد.

دانند و از اول همين  آقاى بهشتى گفت: بله ايشان ما را قانونى نمى

با ايشان شود  فرماييد كه با اين ترتيب نمى دعوا را با ما دارند و تصديق مى

 همكارى كرد.

                                                           

بود كه آن نخست وزير با اختيار  "عقيده"ببين اين حرفها چه اندازه از روى ـ 1
جاد خطر براى استعفا داد تا با ايجاد جنگ داخلى و اينهمه اعدام و كشتار و اي

 موجوديت كشور، رئيس جمهورى بى اختيار بشود!! 

خواستيد  ام. مى آقاى خمينى گفت: خير مطابق قانون عمل كرده

از من بپرسيد تا به شما بگويم كه قضات ديوان كشور آمدند اينجا و  "قبال

 به اين دو نفر آقايان راضى بودند.

اش خود را آماده كرده  گويد و بهنگام ورود بخانه ديدم دروغ مى

هم و نه مسامحه كنم و نه اغماض طوريكه قال بودم نه حجت بخرج بد

آيم يا با خيال راحت بدنبال اداره  قضيه كنده شود و از آنجا كه بيرون مى

اش را در  جنگ بروم و يا استعفا كنم. از اينرو گفتم: اينطور نيست. قيافه

هم كشيد، اعتنا نكردم و ادامه دادم: شما آقايان را نصب كرديد. هر دو از 

شوند و در شوراى انقالب  ها منصوب مى انستند كه به اين مقامد پيش مى

امرى همين روزها "آقاى بهشتى اتخاذ تصميمى را به بعد موكول كرد تا 

بعد با روشنى بيشترى بتوان تصميم گرفت. پس از نصب،  "انجام بگيرد

من به آقايان گفتم شما قانونى نيستيد چون طبق قانون اساسى نصب 

اى از  ى بهشتى براى اينكه صورتى به اين انتصاب بدهد، عدهايد. آقا نشده

قضات ديوان كشور را به اينجا آورد تا ماخوذ به حيا بشوند و در حضور 

انتصاب صورت قانونى بدهند. اما شما نخواستيد   شما به ترتيبى به اين

شگرف زديد. گفتيد در   بصورت قانونى هم پايبندى نشان دهيد و حرفى

ايد. چرا كه شور وقتى معنى پيدا  ايان به شور محتاج نبودهانتصاب آق

كند كه علم حاصل نباشد، نزد من علم به صالحيت آقايان حاصل بود.  مى

ايد و بنابراين، علم بر اينكه از اين آقايان  گذشته از اينكه شما قاضى نبوده

ه توانستند داشته باشيد، گذشته از اينك شود يا نه نمى قضاوت ساخته مى

خواهد كه حاصل  اى همه جانبه مى بقول مالصدرا علم به اشخاص، احاطه

شود و بنابراين شور الزم بوده است، قانون گذار، اين دو تن را همكار  نمى

خواسته است. آنها بايد ببينند  براى قضات ديوان كشور و همه قضات مى

مقام گويد، در خور اين دو  چه كسانى با مشخصاتى كه قانون اساسى مى

 هستند و پيشنهاد كنند.

گذشته از اين، اين آقايان فاقد صفاتى هستند كه قانون اساسى 

  براى متصديان اين دو مقام قرار داده است

 دانند. آقاى بهشتى گفت: بله ايشان ما را بى دين مى

گفتم: همينطور است. در خانه آقاى موسوى اردبيلى گفتم شما دين 

 نداريد. پشت سر كه نگفتم.

 آقاى خمينى لبخند بلب آورد.

و من ادامه دادم: اين آقايان مجتهد نيستند. اگر تشخيص با شما 

دانيد، سابقه قضائى ندارد. عدالت هم  است و خودبخود آنها را مجتهد مى

ندارند و حاضرم اينرا در حضور و هم اكنون ثابت كنم. پس انتصابشان 

ام. چطور  ام و هم نوشته تهقانونى نيست. من اين مطلب را به شما هم گف

ديگر از اعضاى   خواستيد بپرسيد تا بگويم؟ اما سه تن فرماييد مى مى

شوراى قضائى نيز صفات الزم را ندارند و به رأى قضات نيز انتخاب 

 اند. بدين لحاظ اين شوراى قضائيى قانونى نيست. نشده

شوراى ما شوراى نگهبان نيز بدليل اينكه نيمى از اعضايش را اين ا

 قضائى معرفى كرده است، قانونى نيست.

اما مجلس را انتخابات قالبى تشكيل شده است. دليلش عدم  

 28مشاركت مردم در اين انتخابات است. بقول خودشان بر روى هم 

درصد مردمى كه حق رأى دارند و در دور دوم بيشتر در اين انتخابات 

درصد رأى دهندگان  15اند. پس اين مجلس معرف حداكثر  شركت نكرده

بيشتر نيست. اگر هم انتخاباتش صحيح بود، مجلس بعنوان نماينده 

اكثريت مردم نبود. عالوه بر اين در انتخابات مجلس تقلب هم بسيار 

 اند. كرده

و دولت آقاى رجائى تحميل است. شما و اين آقايان از طريق شما  

نه قانونى همين است  اند. دليل اينكه اين آقا نه مكتبى است، تحميل كرده
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داند بر خالف قانون تحميل شده است و باز پذيرفته است. آقاى  كه مى

ميرسليم حس احترام به قانون داشت، گفت از رئيس جمهورى نپذيرد، 

پذيرم. و بر فرض كه تحميلشان اشكال قانونى  من نخست وزيرى را نمى

ميانى الجزاير، نداشته باشد، بر خالف قانون اساسى، با امريكا با پادر

ها، به تذكرات آنها  قرارداد خائنانه امضاء كرده است. از قرار گفته الجزايرى

اند به همين ترتيب ننگين كار  نيز ترتيب اثر نداده، و بجد از آنها خواسته

را تمام كنند گذشته از زيان مالى عظيمى كه به كشور زده است و با 

شيده است، قانون اساسى را در رفيقش اموال اين مردم را به امريكا بخ

بسيارى از اصولش نقض كرده است و بايد استسعفا كند و تحت محاكمه 

 قرار بگيرد.

آقاى خمينى ديد راه فرار ندارد، اگر قرار بر اجراى قانون اساسى  

باشد، بايد حضرات همه مرخص بشوند و زحماتى كه براى استقرار 

برود. او گفت: از حاال ببعد كشيده شده است، برباد  "استبداد فقيه"

 مطابق قانون عمل كنيد.

ها را در دست "نهاد"اند و همه  گفتم: همه مقدمات را چيده

اند، از حاال ببعد مجلس و شوراى نگهبان در دستشان است و به هر  گرفته

 پوشانند. كار خود لباس قانون مى

اع اى هستيد. به اوض آقاى خمينى گفت: بله شما آدم صادق و ساده

شناختيد، آقايان  ايران نيز وارد نبوديد، از اروپا آمده بوديد، اوضاع را نمى

 اند جلو... اند و آمده اند و مواضع را گرفته زرنگ بوده

اند بيايند جلو، شما به  كنيد، آقايان نگرفته گفتم: شما بى لطفى مى

نيد ايد. حاال كارى ندارد. شما اعالم بى طرفى و سكوت ك تصرف آنها داده

بمدت يك هفته، حتى سه روز، اگر آقايان توانستند سركارهايشان بروند، 

شود آقايان زرنگ هستند. با يك ارتش بدون اسلحه كافى، در  معلوم مى

آيم؟ شما  برابر لشگر عراق ايستادم، چطور از پس آقايان بر نمى

 گذاريد. نمى

آقاى خمينى گفت: پس چاره چيست، پس بياييد همه استعفا 

هيد.شروع كرد به مقام هايى را كه داده بود پس گرفتن. به هاشمى بد

 ام... رفسنجانى كه رسيد گفت با شما كارى نيست، مقام شما را من نداده

آقاى مهندس بازرگان صحبت كرد و گفت بايد رفت روى خط تفاهم  

و دو پيشنهاد كرد يكى اينكه يك هيات بى طرف بوجود بيايد و هربار 

طرف واقع شد، بطور كدخدا منشى و مسالمت حل بكند و  تقصير از هر

اى از اعضايش تغيير بكنند و بى  شوراى نگهبان پاره "ديگر اينكه اقال

 طرف بشود.

آقاى خمينى: از پيشينهاد تشكيل هيات خوشش آمد. احمدآقا پسر 

او نيز پسند كرد و پيشنهاد كرد، اداره امور جنگ مطلق با من باشد و 

ين كار دخالت نكنند و منهم كارى بكار ديگران نداشته باشم ديگران در ا

 تا جنگ تمام بشود.

اى و هاشمى، با اين پيشنهاد مخالف بودند. آقاى  آقايان خامنه

هاشمى گفت: ما نگرانى داريم، آقاى بنى صدر محبوبيت خود را در سپاه و 

يت كميته از دست داده است و در ارتش و شهربانى و ژاندارمرى محبوب

بينم. بايد فرماندهى ارتش نيز از  دارد، اين امر را براى آينده خطرناك مى

 ايشان گرفته شود.

بينيد وقتى پيغام كرديد كار  من خطاب به آقاى خمينى گفتم مى

دولت را به مجلس بگذارم و خود به كار نيروهاى مسلح بپردازم گفتم 

آيند! و خطاب به  كشد كه بسراغ فرماندهى نيروهاى مسلح مى طولى نمى

اند: بدنه سپاه همه از  آقاى هاشمى گفتم به شما اشتباه گزارش كرده

 كنند و طرفدار من هستند. صداقت و اصالت جانبدارى مى

آقاى بهشتى گفت: آقاى بنى صدر يك حسن دارد كه همان حسن 

اش نيابد  عيب او هم هست. حسن او اينست كه تا كارى را موافق عقيده

يبش در همين حسن است و آن اينست كه فكر خود را كند و ع نمى

داند )نوارش هم موجود است( و براى ماها نيز نه  بزرگترين فكر قرن مى

 توان با ايشان همكارى كرد. شعور قائل است و نه دين. چطور مى

كنيد روانشناس خوبى هستيد و گمان  من گفتم: شما فكر مى

مؤثر بشود. اما حرف شما حكايت  دانيد چه بگوييد كه در آقا كنيد مى مى

ايد تا بدانيد عمل به مقتضاى عقيده بدون  از آن دارد كه نه اهل عقيده

بايد  شود. آدمى مى اصل قرار دادن نسبيت د ر انديشه و عمل ممكن نمى

شور كند تا بتواند موافق عقيده عمل كند و نه اهل علم هستيد تا بدانيد 

اى كه از توحيد  ه علمى بوده است، انديشهام، درباره انديش آنچه من گفته

 مايه گرفت است.

اما درباره بى دينى، صحيح است من گفتم شما دين نداريد و بوطن  

بگذاريد جنگ تمام بشود، بعد سر مرا  "خويش نيز عالقه نداريد، اقال

 ببريد.

كنيد، من  آقاى خمينى، خطاب به من كرد كه جنگ را شما نمى

ميليون رأيش  11جمع گفت آقاى بنى صدر بسيار به كنم. و خطاب به  مى

هزارش غير مسلمان باشد، بقيه  511ميليون، اگر  11نازد. از اين  مى

 1.شود كنم، كار شما تمام مى مسلمانند، تكليف شرعى برايشان معلوم مى

دانم به اين مناسبت يا بمناسبت ديگرى آقاى خمينى گفت من  نمى 

توانم شما را در اين اطاق و آقاى  كنم، من مى به نصيحت تنها اكتفا نمى

 بهشتى را در آن اطاق يكسال نگه بدارم.

من گفتم ما را از هم دور نگه بداريد وگرنه آسايش از خانه رخت 

 برخواهد بست و همه خنديدند.

مثل اينكه باز آقاى مهندس بازرگان صحبت كرد كه وضع كشور 

از نگرانى بيرون بيايند. و آقاى است و بايد كارى كرد كه مردم   بحرانى

موسوى اردبيلى هم صحبت كرد تقصيرهايى براى دو طرف شمرد و 

هاى ديگر بيادم نيست با چه عباراتى و به چه منظورى  صحبتى از گروه

بميان آمد كه آقاى خمينى خطاب به من و آقاى مهندس بازرگان گفت، 

ان هم از وكالت كنيد و آقاى بازرگ بله شما آقاى رجوى را مسلح مى

 مجلس او حمايت مى كند.

 من گفتم: مگر حق ندارد؟ زندگانيش در خطر بود.

 آقاى خمينى گفت: به جهنم.

هاى ديگر هم، گله كردن و تقصير ثابت كردن بگردن  بهررو، حرف

اند. قرار شد آقاى خمينى بروند  يكديگر، بميان آمدند كه بيادم نمانده

را به نتيجه برسانيم، پس از رفتن آقاى  اطاق ديگر و ما بمانيم و كار

خمينى، آقاى رجايى صحبت كرد و به من گفت شما حق نيست به امام 

قانون اساسى بكنيد. اين انقالب مديون ايشان   بگوييد شما نبايد خالف

است و هرچه مصلحت بدانند بايد بكنند. ايشان مختار هستند به قانون 

فروختگى به او جواب دادم: شما روضه اساسى عمل كنند يا نكنند. با برا

ايد و دروغ  ايد و بلد نشده الزم نيست بخوانيد، دير به كالس ريا رفته

كنيد و اين  گوييد شما و جمع شما به هيچ حرف امام اعتناء و عمل نمى مى

ماند كه بگوييد نبايد به پيامبر گفت شما خود  حرف شما هم مثل اين مى

ايد عمل كنيد. اگر امام خود به قانون اساسى  نبايد خالف دينى كه آورده

كرديد بر  كرد، شما چگونه جرات مى كه به تصويب رسانده است عمل مى

خالف آن قانون عمل كنيد؟ كار به عصبانيت از دو طرف كشيد كه ساكت 

كردند و بعد از گفتگوهابسيار هر كس پيشنهادهايى نوشت كه منعكس 

                                                           

 در كارنامه سخن استالين را در باره تيتو نقل كردم كه با يك حركت انگشت كار ـ1
ها،  تيتو ساخته است. و در اطراف اين سخن با اشاره حرفهايى زدم از آن اشاره

 مقصود همين حرف آقاى خمينى بود.
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شنهاد دهنده بود و مقاصد بعدى سياسى پي -كننده موضع اجتماعى 

 داد: مجريان كودتاى خزنده رانشان مى

با  انونى گردند و شوراى نگهبان حتماًمن پيشنهاد كردم نهادها ق 

تغيير اعضاء بى طرف شود. و دست كم درباره امور جنگ هيچگونه 

 مداخله و كارشكنى در كار من نشود.

يكسره به اختيار آقاى مهندس بازرگان، پيشنهاد كرد امور جنگ 

من باشد و يك هيات سه نفرى تشكيل بشود اختالفات را بى سرو صدا 

حل بكند و در تركيب شوراى نگهبان نيز تغيير داده شود تا بى طرف 

 بشود.

اى، پيشنهاد كردند كه فرماندهى  آقايان هاشمى رفسنجانى و خامنه

دد. من همه كل قوا از من گرفته شود و به يك هيات سه نفرى واگذار گر

نهادها را برسميت و قانونيت بشناسم و شوراى نگهبان وضع مرا از لحاظ 

 اختيارات معلوم كند و در همان حدود عمل كنم.

آقاى موسوى اردبيلى، پيشنهاد بينابينى داد. آقاى احمد خمينى از 

 او خواست كه او نيز بنويسد كه اداره جنگ با من باشد وا و هم نوشت.

يشنهاد خود را نخواند. آقاى احمد خمينى گفت آقاى بهشتى پ

پيشنهاد او اين بود كه يك طرف از دو طرف كنار برود بگذارد طرف ديگر 

 كارش را بكند.

 اى هم در حرفهايى كه زد همين نظر را اظهار كرد. آقاى خامنه

اش درباره  اى آقاى خمينى و پس از آن نامه بعد از اعالميه ده ماده 

ه كار هيات سه نفرى منتشر شدند. معلوم شد كه هنوز به اختيارات و نحو

حذف رئيس جمهورى متقاعد نشده است اما جهت گيريش درباره هيات 

كرد كه همچنان به قانون اساسى بى اعتنا است و بر  سه نفرى آشكار مى

دهد و عمل او در  خالف قانون اساسى به سه نفر اجازه همه كار را مى

و استقرار استبداد است. و در نهايت با حذف جهت حاكميت مالتاريا 

رياست جمهورى موافقت خواهد كرد. و نيز بر من روشن شد كه 

اند بايد سرعت عمل بخرج  گردانندگان اصلى كودتاى خزنده، فهميده

بدهند. بايد كار مرا تمام كنند. بر ارتش و ژاندارمرى و شهربانى مسلط 

هار خود درآورند و پيش از آنكه دير به م "بشوند و دستگاه ادارى را كامال

 شود، وضعيت را نجات بدهند.

من به اينگونه تعيين هيات سه نفرى اعتراض كردم و پس از تشكيل  

شدن، به آنها هم نوشتم كارشان بر خالف قانون اساسى است، قرار شد 

 در حدود قانون عمل كنند اما...

سه نفرى بعمل اينست كه هم از طريق مجلس و هم از طريق هيات  

پرداختند. بر خالف قرار، به مجلس، قانون حذف باقى مانده اختيارات 

رياست جمهورى را بردند. قرار اين بود از سوى مجلس و دولت و شوراى 

قضايى و... كارى بر ضد رئيس جمهورى نشود و از سوى رئيس جمهورى 

"طرف ديگر"نيز كارى بر ضد 
متاركه  نشود و هيات سه نفرى نيز بر اين 1

 نظارت كند تا جنگ تمام بشود.

و كار درست بعكس شد. هيات سه نفرى مدعى من شد و آقاى  

خمينى كه پذيرفت جلو طرح سلب اختيارات رياست جمهورى را در 

مجلس بگيرد وقتى آقاى رجايى و آقاى جنتى عضو شوراى نگهبان به 

د. او هم شو نزد او رفتند كه پس گرفتن طرح به موجب تضعيف مجلس مى

گفت تصويب كنند و نپرسيد طرح را دولت آقاى رجايى به مجلس برده 

 كند؟! است، پس گرفتنش چرا مجلس را تضعيف مى

اين طرح سلب كامل اختيارات رياست جمهورى و فرماندهى كل قوا  

داد كه مسئله مجريان كودتا در دست گرفتن كامل  بود و نشان مى

                                                           

ميه خود، دولت و مجلس و شوراى قضايى يعنى گروه آقاى خمينى در اعالـ 1
 حاكم را طرف ديگر خوانده بود.

تظامى است. و آقاى خمينى به ضرورت هاى ادارى و نظامى و ان دستگاه

 اين امر متقاعد شده است.

همزمان، قانون بازسازى نيروى انسانى را به مجلس برده بودند كه  

داد،  قانون مربوط به نظام وظيفه را كه در سربازگيرى به سپاه تقدم مى

كرد. قانون بازسازى نيروى انسانى در حقيقت دو فكر محورى  تكميل مى

را بر مجموعه مسلط پيشين  "نهادهاى انقالبى"مرحله اول دارد: در 

 -نظامى جديد بر دستگاه ادارى  -گرداند. دستگاه ادارى  مسلط مى

هاى الزم، عمل  شود و در مرحله دوم پس از حذف نظامى قديم مسلط مى

گيرد. مقاومت در برابر اين قانون سخت  جذب قديم در جديد انجام مى

صويب نرسيده است انفجارها در قسمتى است. هنوز قانون به ت

 نشاندهنده همين مقاومتهاست.

گردد، كه چگونه انقالب كه براى دگرگونى  اينك بر تو روشن مى 

اساسى و تجديد ساختمان جامعه بر اساس توليد انجام گرفت، سرانجام 

تبديل به مبارزه ميان دو مجموعه اجتماعى بر سر حفظ موقعيت 

و اين مبارزه بى فرجام مانده است و در آينده سياسى شد  -اجتماعى 

 نزديك و دور نيز فرجامى پيدا نخواهد كرد.

كند.  شود، چرا در مالتاريا، غريزه مرگ عمل مى اينك روشن مى 

داند كه تجديد همان  خواهد موضع جديدى را بدست بياورد. نمى مى

ثنويت  نظامى آنهم با -ساختمان اجتماعى با باد كردن دستگاه ادارى 

دهد و از سوى  ادارى و بر پايه مصرف، او را از سويى در بن بست قرار مى

افكند كه خواهان ادامه انقالب هستند.  ديگر زير ضربات نيروهايى مى

اى ندارد.  شوند و مالتاريا جز مرگ خفت بار چاره ضربات از هر سو وارد مى

به تنها  "دانشطبقه دولتمر"او اينك در اين بن بست است و مثل شاه و 

اى ك برايش مانده است يعنى كشتار و اعدام و شكنجه و زندان با  وسيله

وحشى گرى باز هم بيشترى پناه برده است. بيان او بكلى با بيانش در 

زند كه در  دوران انقالب فرق كرده است. امروز ضد حرفهايى را مى

 گفت. ماههاى آخر عمر حكومت شاه مى

با مرگ خود، ايران فلجى را بجاى  مرگ او نزديك است. شاه

 گذاشت و مالتاريا بر آنست كه با خود اسالم و ايران را نيز بميراند.

 توانيم ايران را نجات بدهيم؟ آيا مى

  

   

 بخش چهارم
 تحول بيان انقالب به بيان استبداد

  

بازتاب حركت انقالبى مردم ايران و خواستهايشان و نيز جريان 

ا كه تا اينجا برايت شرح كردم، در بيان عمومى انقالب بازسازى استبداد ر

بينى چگونه جنبش مردم در بيان و  بينى. مى و بيان استبداد مذهبى مى

شوند. همانسان كه گرايش باستبداد سبب  بيان در جنبش مردم موثر مى

جدايى رهبرى از مردم شده است، علت تغيير بيان عمومى او نيز گشته 

كوشد دولت  ى و تضاد ميان رهبرى كه اينك مىاست. بدينسان جداي

 استبدادى بگردد با مردم كامل شده است:

بدينقرار در فصل اول بيان عمومى انقالب كه از زبان آقاى خمينى  

در پاريس اظهار شده است و در فصل دوم بيان عمومى استبداد را كه از 

شده است را  زمان گرايش به استبداد بتدريج از زبان آقاى خمينى اظهار

كنند كه بخالف تبليغ  كنم. اين دو فصل بر همه معلوم مى برايت شرح مى

غربيان و ضد انقالب و حاكمان مستبد و نادان، انقالب بيان روشنى  اى پاره

هاى تاريخ را در  داشت كه وحدت عمومى خلق و يكى از شگرفى مى

تجزيه عمومى دهد كه جريان  ها پديد آورد، و نشان مى زيباترين انقالب
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هاى مخالف و بازسازى نظام اجتاعى، چسان در بيان استبداد  جامعه بگروه

بازتاب يافته است: دو بيان انقالب و استبداد، سنگ محك درستى 

 توصيف و تحليل تبديل جريان انقالبى به جريان بازسازى استبدادند.

  

 

  فصل اول
  بيان عمومى انقالب

  

 1361شهريور  13

  

سال پيش از اين مالصدرا فيلسوف گرانقدر ما، بدليل چهارصد  

مخالفت با تقليد، هفت سال بحال تبعيد در دركه قم گذراند. و وقتى روش 

اى براى تبديل انسان كارپذير به انسان فعال تحت عنوان تعميم  تازه

امامت و مبارزه با سانسور نوشتم، مواجه با اين انتقاد شدم كه اين نوشته 

خواست راه  ار اصل واليت فقيه است. اما بواقع ايران اگر مىبمعناى انك

پذيرفت كه آدمى را  بايد طرز فكرى را مى رشد در پيش بگيرد، مى

موجودى فعال و مبتكر و پيشاهنگ در حال انتقاد از خويش و فرا رفتن از 

شمرد. بهر رو در دوران انتخابات رياست جمهورى، وقتى من  خويش مى

 ين مقام شدم، تبليغات در اين باره به اوج خود رسيدند.داوطلب احراز ا

اين تبليغات را حزب جمهورى براه انداخته بود. دبير كل اين حزب  

برد رژيم شاه سرنگون گردد،  آقاى بهشتى، در زمانى كه كسى گمان نمى

درسى را كه آقاى خمينى گفته بود و  "حكومت اسالمى يا واليت فقيه"

بود، مايه بى آبرويى شمرده بود. كه كتابى است بى بصورت كتاب درآمده 

 محتوى...

در شوراى انقالب با ما، باتفاق به پيش نويس قانون اساسى رأى داده  

بود. اما بعد، بعد از گروگانگيرى در مجلس خبرگان او و آقاى موسوى 

اردبيلى خود از عوامل تغيير پيش نويس و تدوين قانون اساسى بر اساس 

ه شدند. قانونى تدوين شد كه در آن قدرت گوسفندى قربانى واليت فقي

اند و بصورتى  هاى مختلف تقسيم كرده تلقى شده است كه آنرا ميان مقام

تواند، مقام ديگرى را فلج  اند كه هر مقام مى اين تقسيم را انجام داده

گرداند. اين قانون بر دو پايه متضاد تدوين شده است: يك پايه آن آمريت 

تبداد دينى است و يك پايه ديگر عدم استبداد و اصالت اراده مردم و اس

است. قانون اساسى پيشين نيز دچار اين تناقض بود: در اصولى حاكميت 

شاه مبنى قرار گرفته بود و در اصولى ديگر حاكميت مردم. هر دو قانون 

منشاء قدرت دولت بودند و قانون اساسى  كننده دوگانگى منعكس اساسى

دور رژيم قاجار و پهلوى را بديار عدم فرستاد و قانون اساسى  پيشين

 جديد هنوز به اجرا درنيامده، بالاجرا گذاشته شد.

آقاى شيخ على آقا تهرانى به من گفت و بعد هم در متنى كه منتشر 

كرد، بازگو كرد كه به آقاى خمينى گفتم شما در نصب رئيس ديوان كشور 

ايد، و او  خالف قانون اساسى عمل كرده و دادستان كل و موارد ديگرى،

جواب داد: بله اما خالف قانون اساسى عمل كردن خالف شرع نيست!! و 

گفت كه در ايام حكومت مصدق جمعى از ما روحانيان به آيت  هم او مى

 اهلل بروجردى مراجعه كرديم و گفتگوى زير ميان ماجريان يافت:

تواند حكومت كند و  نمى فرماييد كه شاه ديگر ما: آقا مالحظه مى

مصدق هم دولتى قوى ندارد چرا فرصت را معتنم نشماريم و حكومت 

 شرعى تشكيل ندهيم؟

 آقاى بروجردى: ما، ما روحانيان حكومت شرعى تشكيل بدهيم؟

فرماييد از عهده در دست گرفتن حكومت  ما: بله، چرا نه؟ فكر مى

 برنياييم؟

 ت تشكيل بدهيم؟آقاى بروجردى: ما، ما روحانيان حكوم

 ما: بله به نظر مارسيد كه فرصت مناسب پديد آمده است.

تر،  كنند، آدم كش آقاى بروجردى: ما صدبار از اينها كه حكومت مى

 تر و... هستيم. برويد مشغول كارتان بشويد گرد اين حرفها نچرخيد! ظالم

وقتى اين حرف را از آقاى تهرانى شنيدم رئيس جمهورى بودم. 

ملى پيدا كرده بودم و مشكل نبود بفهمم چرا آن مرجع تقليد تجربه ع

 اين حرف را زده است:

كه رساله آقاى خمينى را از نجف به پاريس فرستاده  1347در سال 

كرد، مراجع مسائل تازه نظير  كه اقتضا مى "مد"بودند و او به پيروى از 

اظهار نظر كرده بيمه يا قرض گرفتن از بانك و... را حل كنند، درباره بيمه 

اى نوشتم و پرسيدم چرا چهارچوب بايد  و آنرا حالل شمرد بود. نامه

حكومت شاه زير سلطه سرمايه دارى جهانى باشد و شما با قبول اين 

چهارچوب، مشكالت گروهى وارد كننده را حل كنيد. چرا حكومت 

كنيد؟ در محدوده اين حكومت، اينگونه مسائل نيز  اسالمى را طرح نمى

 كنند. اه حل درست خود را پيدا مىر

پسند آمد و پذيرفت كه حكومت اسالمى   آقاى خمينى را اين سخن 

گفت و اين درسها بصورت  را طرح كند و كرد. واليت فقيه را درس مى

كتاب درآمدند و منتشر شدند. ما آنرا خوانديم و بى محتوى و داراى 

ار بود. در حقيقت همان پايه يافتيم كه استبداد شاهى بر آن استو

كارپذيرى جامعه و آمريت و حاكميت رهبر، پايه هر دو واليت است: 

در ايران باستان شاه نگين   واليت شاه و واليت فقيه. بياد بياور كه

 كرد. سلطنت و قدرت را از اهورامزدا دريافت مى

وقتى همراه جنازه پدرم به نجف مشرف شدم، درباره اين كتاب نيز  

نى صحبت كردم. با آقا مصطفى فرزند او نيز. آقاى خمينى، با آقاى خمي

خواستم فتح باب كرده باشم، تا امثال شما و آقاى مطهرى  گفت من مى

بنشينيد، كار كنيد و اساسى بريزيد. از او خواستم طى پيامى از همه 

 بخواهد كه بمطالعه برخيزند و او نيز چنين كرد.

اى نوشت كه شما  ينى ، نامهدر مراجعت به اروپا، آقا مصطفى خم 

كشورهاى فرانسه و بلژيك و... را  "حقوق اساسى"كتابهاى مربوط به 

. در پاسخ او نوشتم، طرح "العاقل يكفيه االشاره"براى ما بفرستيد 

 "كتابهاى مربوط به حقوق اساسى"حكومت اسالمى را بر اساس 

ت كه قرآن توان نوشت، بايد بر اساس اصولى نوش كشورهاى اروپايى نمى

بيان آنهاست و اظهار آمادگى كردم كه خود اينكار را بكنم و اصول 

 راهنماى حكومت اسالمى را نوشتم...

در  -اين كتاب مقبوليت پيدا كرد و بقراريكه در روزنامه كيهان  

خواندم، در همان اوقات بنام آقاى  -روزهاى پيش از پايان كار رژيم شاه 

آنرا كار خوبى شمرد ولى آيا متوجه شد خمينى چاپ شد. آقاى خمينى 

كه حكومت اسالمى بر اصولى كه شرح شده بودند، با حكومت اسالمى بر 

اصل واليت فقيه و برداشتى كه او از اين اصل كرده بود، نه سازگار كه 

 متضاد بود؟

در دست گرفتن حاج "بهر رو وقتى به اروپا آمد، از همان روز ورود  

شناسى.  انه كسانى قرار گرفت كه تو آنها را مىموضوع تالش لجوج "آقا

از بعد از ظهر بخانه بازگشتم و به نزد او نرفتم. مشغول نوشتن متنى 

كنند و ابهامهايى كه  درباره اشكالهايى كه بحكومت اسالمى وارد مى

بينيد و پرسشهايى كه دارند، شدم. فرداى روز ورودش، فرزندش آمد،  مى

شود نباشيد. آقا به اعتبار  آيد. شما نمى ى چرا نمىفرمايند فالن كه آقا مى

 شما پاريس را انتخاب كردند و...

گفتم اين ترتيب كه روز اول ديدم مايوس كننده است. اينجا پاريس  

است، در اينجا آقا كارى جز توضيح دادن درباره حكومت اسالمى 
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ومى توانند بكنند و سرنوشت رفتن و ماندن شاه را همين بيان عم نمى

كند كه ايشان در اينجا خواهند كرد. تصديق كرد. گفتم با توجه  تعيين مى

به اهميت اين امر، مشغول تهيه فهرست اشكاالتى هستم كه بحكومت 

دهم تا آقا متوجه بشوند  كنند. آنها را توضيح مى اسالمى وارد مى

كنند، كدامها هستند و پاسخ  اشكالهايى كه به حكومت اسالمى وارد مى

ها، كليد حل معماى سياسى ايران است.  اين اشكالها و رفع بعضى ابهام به

آيم هم باين دليل است كه باينكار مشغولم و هم بدليل  بنابراين اگر نمى

خواهم در رقابت بر سر كسب موقعيت در دستگاه آقا وارد  آنست كه نمى

بشوم. شرحى گفت كه آقا براى شما مقام ديگرى قائل است و حساب 

 از حساب بقيه جدا است و.... شما

ها و... كه خبرنگاران خارجى و روشنفكران خودى  ها، سئوال اشكال 

و خارجى طرح كرده بودند، نوزده اشكال و سئوال شدند. اين نوشته را در 

روز سوم ورود آقاى خمينى بپاريس بوى دادم. و ضمن توضيح به او گفتم 

تر و واپس  قيه، استبدادى خشنهمه نگرانيها اينست كه بر اساس واليت ف

گراتر تحميل گردد. به او گفتم كه استبداد بهر شكل و رنگ محكوم به 

شكست است. شكل مذهبى آن زودتر از پاى درمى آيد چرا كه در شرائط 

كنونى كه اقتصاد ما، تابع فعاليت اقتصاد مسلط خارجى است، اشكال و 

كند. چرا كه توسعه  هاى كشور را بيشتر مى ظواهر اسالمى، بن بست

مصرف، ضرورت حل بحرانهاى پى در پى است و اين اشكال و ظواهر با 

 ناسازگارند. "توسعه مصرف كامال

او گفت: مصرف نشود كه بهتر است. چه لزومى دارد هر چه غربى 

توليد كرد ما مصرف كنيم؟ پاسخ دادم البته هيچ لزومى ندارد و لزوم دارد 

نكنيم. اگر بخواهيم بر مصرف واردات تكيه كه بر مصرف واردات تكيه 

نكنيم، الزم است كه خود توليد كنيم و اين شرط اصلى استقالل واقعى 

 كشور است. او گفت: البته همينطور است.

به او گفتم: اما تغيير پايه اقتصاد يك جامعه، فرهنگ جامعه و...  

ها و  بدون مشاركت خود اين مردم، بدون مشاركت درس خوانده

توانيم به اينها بگوييم، شما حكم  شود و چطور مى تخصصان، ممكن نمىم

 صغير را داريد، وظيفه شما اطاعت از فقيه است؟....

به او گفتم: مردم ايران در تاريخ طوالنى خويش از سويى ميان دو  

شده  اند. وقتى ميان اين دو تضاد واقع مى سرگردان بوده "آمريت از باال"

اند و وقتى اين دو  برده سى به آمريت مذهبى پناه مىاست از آمريت سيا

اند كه  برده اند، از اين دو به يك بيان مذهبى تازه پناه مى كرده سازش مى

 كرده است. اين دو آمريت را نفى مى

انقالب مشروطيت ايران، دعواى قديمى ميان آمريت مذهبى كه  

مذهبى ظلمه و شمرد با استبداد سياسى كه مقام  خود را حكومت حق مى

خواند، جاى خود را به دعواى جديدى سپرد و اين بار  حكومت باطلش مى

رهبرى مذهبى، بقول ميرزاى نائينى واليت را از آن جمهور مسلمانان 

شناخت. اين بيان بود كه ملت را بحركت آورد و انقالب مشروطيت را  مى

 به موفقيت رساند.

ت جمهور مردم نباشد، فرماييد بر اساس والي اگر بيانى كه مى 

شكست شما مسلم است. به او گفتم افكار عمومى دنيا، بعلت فقدان 

سال كوشش اين  21آزادى با رژيم شاه مخالف شده است. ايرانيان طى 

اند و همين افكار عمومى سبب شده است  افكار عمومى را بوجود آورده

ر ايران كه شاه از حمايت حكومتهاى غربى بمقياس زياد محروم شود. د

اى از دوستان بر اين  نيز صحبت از تقدم آزادى بر استقالل است. عده

باورند كه مشكل ايران، مشكل استبداد است. عالوه بر اين، مردم ايران 

با مذهب شروع شده  "آمريت از باال"اند، كه  تجربه تاريخى دارند و ديده

ه بما، تجربه تر از هم است اما به استبداد سياسى انجاميده است. نزديك

 صفويه است.

وقتى شما اصل را بر واليت خود بگذاريد و بر اين اساس جواب  

بدهيد، شما همه چيز و مردم هيچ چيز وصف خواهند شد و با بوق و كرنا 

خواهد شاه را بردارد و خود  جهان را پر خواهند كرد كه آقاى خمينى مى

تبليغاتى بر ضد شاه، به بجاى او بنشيند و با استبداد حكومت كند. كارزار 

كارزار تبليغاتى بر ضد شما بدل خواهد شد، بازتاب حرفها و تفسيرها 

اند،  قشرهايى را كه به اميد تغيير اساسى وضع به رژيم شاه پشت كرده

سست خواهد نمود و از راه رفته باز خواهد گرداند و شاه بر جا خواهد 

 وده خواهيد شد.ماند و شما به جمع تبعيديهاى مقيم پاريس افز

بر اينها همه، بايد اين نكته مهم را بيفزايم كه در اين جهان كشور ما  

تواند، استقالل داشته باشد كه مردم طرز فكرى پيدا كنند  فقط وقتى مى

كه بنا برآن، در سرنوشت خود حق تصميم دارند، بايد فعال و خالق 

آشنايى   ى كنند. بهبشوند. بايد رشد كنند، بايد اجتهاد كنند، بايد رهبر

كه به اخالق او داشتم، بيادش آوردم كه مصدق براى اينكه مردم را فعال 

بسازد و مردم فعال نيروى تضمين كننده موفقيت دولتش بگردند، همه 

كنم كه مردم  گفت: من نوكر مردم هستم. همان را مى وقت مى

وريكه خواهند. در آن وقت اين حرف در او بسيار موثر واقع شد. ط مى

روم، حرف  چند نوبت گفت، من رهبر مردم نيستم، من دنبال مردم مى

من خدمتگزار جوانان ايران هستم. "{31}گفت: كنم. مى مردم را تكرار مى

من خدمتگزار بانوان ايران هستم، من از حاال تا اين چند روز كه عمر دارم 

 ".در خدمت شما هستم

 21ست، در تاريخ اين سخن را كه بى كم و كاست سخن مصدق ا

روز بعد از اجتماع عظيم مردم در احمدآباد،  6يعنى  1357اسفند 

بمناسبت سالروز مرگ مصدق اظهار كرده است، اما در پاريس، چند نوبت 

نهضت ما قائم " {31}اظهار كرده است از جمله:  هاى گوناگون آنرا بصورت

هاى  پاسخو در  "اند... به شخص نيست همه ملت رهبرند و بيدار شده

 {32}بسيار، بطور صريح رهبرى را حق عموم مردم شناخت. از جمله:

جامعه فردا، جامعه ارزياب و منتقدى خواهد بود كه در آن تمام مردم در "

 "رهبرى امور خويش شركت خواهند جست.

اشكال را  11خود پاسخ آن   بدينسان نظر ما را پذيرفت، قرار شد كه 

تهيه كنم و او  "م در رهبرى امور خويشمشاركت تمام مرد"بر اساس 

ها را بدهد. باز قرار  پاسخ  پس از مطالعه در پاسخ خبرنگاران، همان سخن

ها را جمعى مركب  شد سئوالهاى خبرنگاران را پيشاپيش بگيرند و پاسخ

از آقايان يزدى، قطب زاده، احمد خمينى و من تهيه كنيم و پيش از 

ها هم آمد و به اين جمع اضافه  ى خوئينىمصاحبه به او بدهيم. بعد موسو

شد. اما همانطور كه مجموعه بيانات و پاسخهاى آقاى خمينى به 

دهد، پرسشهاى خبرنگاران و  خبرنگاران، بوضوح تمام نشان مى

ها نيز همانها هستند كه  كنند و پاسخ مورد تجاوز نمى 11روشنفكران، از 

ها و رد آنها در  كاالت و پاسخدر مقام رد اشكالها فراهم كرده بودم و اش

اند و هر كس به آسانى  ضميمه اصول راهنماى حكومت اسالمى چاپ شده

 تواند آنها را با يكديگر مقايسه كند . مى

ممكن است بگويى اين بيان عمومى كه جمع ما از نجف تا پاريس از  

زبان آقاى خمينى جارى كرد، نقابى شده كه چهره واقعى آقاى خمينى را 

تر از استبداد شاه پوشاند. من بر اين  ثابه مردى جانبدار استبدادى سياهبم

باور نيستم و اين نوشته بايد بر تو روشن ساخته باشد كه آدمى تحت 

دهد. آقاى خمينى  تأثير عوامل گوناگون، بازتابهاى گوناگون نشان مى

در قربانى اين عوامل و ذهنيت خويش است. بهر رو به اين امر بسيار مهم 

 گردم. پايان اين فصل باز مى
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 تجربه و برنامه

  

دانى كه در ايران باستان، اهل صنعت رامذاهب در زمره  مى 

شناخت. بدين دليل كه در طبيعت تغيير  هاى اجتماعى نمى طبقه

رفتند. تقليد هم از نظر سياسى و هم از  دادند، بيرون از دين بشمار مى مى

لط جامعه بود. ابتكار نوعى عصيان و نظر مذهبى مايه فرهنگ بخش مس

 رفت. بيرون رفتن از نظم اجتماعى بشمار مى

در دوران اسالمى، پس از يك دوران رهايى كه در آن استعدادها  

شكوفا شدند و دانشمندان و مخترعان پديد آمدند، از نو كشور به 

استبداد سلطنتى متكى به دين تسليم شد. از نو اصل، خوددارى از ابداع 

 و ابتكار گرديد.

اخذ تمدن "هاى پى در پى، ضرورت  در دوران قاجار شكست 

را پيش آورد. اما از نابختيارى بر اصل خوددارى از ابداع، بدينقرار  "غربى

اصل همان ماند كه بروزگاران دراز مايه تباهى و انحطاط جامعه شده بود، 

ر و خالق تلقى جانبداران اخذ تمدن غربى بر آن نشدند كه انسان را مبتك

كنند و او را به ابداع بخوانند. بلكه به اين اكتفا كردند كه مردم بايد مرجع 

تقليد خود را عوض كنند و بدون چون و چرا از مرجع تقليد جديد كه 

 غرب باشد، تقليد كنند.

بدينسان سلطه فرهنگى غرب، بد را برتر كرد و ملت ما از درون و  

قرنها بود كه مفاهيم قرآنى مسخ شده بودند  بيرون از ابداع ترسانده شد.

برد.  و اينك غربى شدن نيز بازمانده باور به ابداع و ابتكار را نيز از ميان مى

با  "اصل خوددارى از ابداع"استبداد سيباسى اينك غرب را در تحميل 

ديد، مذهب دمساز با اين استبداد نيز بر اين اصل استوار  خود همراه مى

ايرانيان در زندان تقليد محبوس و به گروههايى تقسيم  بود. بدينسان

 كردند. شدند ك بنام مراجع خود يكديگر را پاره پاره مى مى

هاى اين عصر، انقالبى  انقالب اسالمى ما، بعنوان يكى از شگرفى 

گذارند. ملتى به  ها بار قرنها تقليد را بر زمين مى است فرهنگى، انسان

ره روابط رهبران موافق و مخالف رژيم شاه هر چه خيزند. دربا ابداع بر مى

تواند انكار كند كه روش انقالب را هيچ  بگويند، اين واقعيت را احدى نمى

كردند.  كسى جز خود مردم ابداع نكردند. رهبران كار مردم را تاييد مى

اولش را خود مردم ابداع كردند. اين انقالب تالش ملتى است براى رهايى 

 يد و اسبتداد.از فرهنگ تقل

سياسى را با  -در مقدمه بيانيه جمهورى اسالمى، دو بيان مذهبى  

يكديگر مقايسه كردم. اين دو بيان در تاريخ دراز كشور ما با يكديگر بنام 

كردند. در حقيقت همواره دو بيان دينى وجود  دين رويا رويى مى

ى كه داشته است، بيانى كه ستايشگر قدرت استبدادى است و بيان مى

مخالف آنست. اين دو بيان در قلمرو حقوق اساسى انسان از جمله در 

 اند: داشته موارد زير دو بيان متضاد مى

قدرت سياسى جانبدار مبداء زور بعنوان منشاء حق است و  -1 

كند و بيانگر و خواستار بكرسى قبول  نفى مى "مذهب اين مبداء را قاطعا

 نشستن عدم زور است. يعنى:

شناسد. و هر موقعيت و  براى انسان جز سعى و كارش نمى -الف  

شناسد.  امتياز و ثروت و.... را كه بزور تحصيل شده باشد غير مشروع مى

 دهد و آن پايه كار است. به بيان ديگر تنها يك پايه را مشروعيت مى

شناسد و با هر گونه مانع سياسى  در امكان كار، همه را برابر مى -ب  

سازد، مبارزه  اجتماعى و فرهنگى كه اين برابرى را مختل مى و اقتصادى و

 كند. مى

از آنجا كه رابطه انسان و خدا مستقيم است، هر انسانى را امام و  -ج  

 كند. پيش آهنگ تلقى مى

داند.  قدرت سياسى، عقيده را تابع متغير نيازهاى رشد خود مى -2 

واره كوشيده است، از اينروست كه در جريان تاريخ، قدرت سياسى هم

اختيار تفسير و تعبير رهنمودهاى دين را بدست آورد. هر وقت اين فاجعه 

رخ داده است، با پيدايش جنبشهاى مذهبى، مذهب جايگاه اجتماعى و 

 بيان اصلى خويش را از نو بدست آورده است.

 مذهب، جانبدار حاكميت عقيده بر اعمال رهبرى است. 

مبارزه مذهب و قدرت سياسى هاى اصلى  يكى از صحنه -3 

خودكامه، تصدى تفسير و بيان ايدئولوژى و قانونگذار است. قدرت 

سياسى بر دوام كوشيده است اختيار قانونگذارى را بدست آورد به سخن 

ديگر كوشيده است به بى ثباتى منزلتها جنبه قانونى بدهد. چنان شود 

اء قانون بشود و هر قول و فعل شاه جنبه قانون پيدا كند و وى منش  كه

 جنبه قانونى پيدا كند. "حرفى را زد و هر عملى را كرد فورا

از اينروست كه مردم اين كشور از ديرباز و با استفاده از تمامى  

اند كه  امكانات سياسى و اقتصادى و اجتماعى خويش، مانع از آن شده

الم و قانونگذارى، بدست قدرت سياسى بيفتد. اس  اختيار كامل تفسير

 هيچ جز بيان اين مبارزه نيست.

قدرت سياسى جانبدار جبر است. نشانه از خود بيگانگى هر  -4 

ايدئولوژى و تبديلش بابزار قدرت سياسى، همين گرايش به جبر است. 

چنانكه فلسفه جبر با معاويه بقلمرو اسالمى راه جست اين فلسفه هر 

فعال مايشاء و بى   اردكند. در عمل زور د اختيارى را از انسان سلب مى

 گردد. زور كارپذير و آلت مى

مذهب با اين جبر مخالف است اصول مذهب با آن تضادى  

شمارد و بنابرآن تنها  ناپذير دارد. مذهب انسان را نسبى و فعال مى آشتى

توانند نسبت بيكديگر نسبى و فعال گردند. در  در رابطه با خدا، انسانها مى

 گردد. آدمهاى نسبى و فعال، انسان آزاد مىاين جامعه، در جامعه 

قدرت سياسى خود كامه جانبدار سانسور و انواع سانسورهاست و  

 گويد: مذهب مخالف سانسور است و مى

اهلل لهم البشرى   والذين اجتنبوا الطاغوت آن يعبدوها وانابوا الى

 فيتبعون احسنه...  فبشر عبادالذين يستمعون القول

گزينند و بسوى خدا باز  ستش طاغوت دورى مىبه آنان كه از پر

ها گوش فرا  مژده باد. مژده ده آن بندگان را كه به سخن"گردند  مى

 "كنند... دهند و از بهترينشان پيروى مى مى

تواند انديشه و  قدرت سياسى، تنها بزور اسلحه و چماق نمى -5 

در  عمل را مهار كند، محتاج ذهنى كردن پليس است. طوريكه هر كس

انديشه خود وجود آنرا احساس كند و از ترس اين پليس كه در مغز خود 

بمراقبت گمارده است هر فكرى را كه مخالف قدرت خودكامه است، 

بخاطر نپذيرد. بدينسان ترس از زور به خميرمايه هر انديشه و عملى 

گردد. مذهب، هر گونه ترسى از هر قدرت زمينى را شرك بخدا  تبديل مى

د و پيام او يك دعوت رسا بمارزه با همه روشهايى است كه بيانگر خوان مى

زورمدارى هستند. بايد لحنى از راه عبرت درباره مقاومت در برابر 

سياهكارترين قدرتهاى سياسى انديشيد، تا اهميت اين پيام را دريافت. 

شناسد و ترس از هر پديده و هر زورى را،  مذهب انسان را خليفه اهلل مى

ز مرتبت خليفه اللهى و ناچيز شدن، خورد شدن، هيچ شدن، چه خلع ا

گويم تبديل شدن بوسيله و آلتى تخريبى در دست زورمداران، تلقى  مى

شود: برده ترس خويش مشو! مبارزه با  كند و بر دوام بانسان يادآور مى مى

 كيش شخصيت همين است.

هاى و اين تضادها ميان قدرت سياسى و مذهب در نفى ارزش -6 

كنند: قدرت سياسى زور را در تمام نمودهايش ارزش  يكديگر تجلى مى
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 سازد. براى نمونه:  كند و مذهب همه ارزشهاى او را ضد ارزش مى مى

 ستايدو قدرت سياسى شاه را با عنوان قدر قدرت مى -

 شمارد. و مذهب قدر قدرت را طاغوت مى -

 كند. قدرت سياسى پول را ارزش مى -

خواند و آنرا آتش  نار را مركب از دو جزء دين و نار مىو مذهب دي -

 شمارد. عقيده سوز مى

كند و  قدرت سياسى، خدمتگزارى به مظهر زور را ارزش مى -

 نمايد. مذهب آنرا حرام مى

قدرت سياسى ميزان نزديكى هر كس را بكانون تمركز زور،  -

از آن و  دهد و مذهب دورى ضابطه شان و مرتب و ارزش انسان قرار مى

 كند. ضديت با آن را را ارزش مى

كند و  قدرت سياسى اطاعت كوركورانه از خود كامه را ارزش مى -

خواند كه: افضل الجهاد كلمه حق عند  مذهب اطاعت از طاغوت را كفر مى

نمايد و  اظهار حق را نزد سلطان ستمكار جهاد افضل مى  سلطان جائر

شمارد و آنرا تقديس  ن ارزشها مىشورش و انقالب بر ضد او را واالتري

 كند. مى

قدرت سياسى جنگ تجاوزكارانه و غلبه و سلطه بر ديگران را  -

سازد و مذهب اين جنگ  هاى آتشين مى كند و براى آن حماسه ارزش مى

 كند. را تبهكارانه و جهاد رهايى بخش را واجب مى

 و...

ا بروى انسان ارزش راهنما، افق بى انتهاى معنويت ر 5و بر بنياد  

 گشايد. مى

الف: تفوق جويى از راه اعمال زور و تخريب ديگرى را كه قدرت  

سياى خود كامه ارزش كرده است )و اين در همه جاى جهان( مذهب، ضد 

شمارد و در مقابل: توحيد با يكديگر يا جستجوى يك هويت  ارزش مى

ش برين و جامعتر و كاملتر از راه امر بمعروف و نهى از منكر را ارز

 شناسند. جهانشمول مى

ب: اصالت فرد و تفرد و فعاليتها و حركتهاى ناهمسو يا رقابت در  

محدوده روابط زور و براى دستيابى بدان راكه قدرت سياسى ارزش كرده 

شمارد و بجاى آن بعثت و مبارزه با زور را  است، مذهب ضد ارزش مى

 كند. ارزش مى

درت سياسى خودكامه ارزش كرده طلبى را كه ق ج: قدرت و رياست 

كند و در عوض امامت و پيشاهنگى را ارزش  است مذهب ضد ارزش مى

كند. همه مسئول همه، همه امام و پيشاهنگ همه، اينست آن جلوه  مى

 دهد. اى كه مذهب نويد مى توحيد آن جامعه

كند مذهب  نابرابرى و زورگويى را كه قدرت سياسى ارزش مى -د  

 كند:  ند و بجاى آن عدالت را با ابعاد گوناگونش ارزش مىك ضد ارزش مى

هاى فردى و جستجوى سرانجامى كه در  جستجوى سرنوشت -ه  

نامد. جهنمى كه هيزمش  ناپذير شود جهنم مى آن قدرت، مطلقه مرگ

خود آدميان و طعمه آتش انسانيتشان در عوض مذهب سرانجامى را 

 نداشته باشد.كند كه در آن كسى حق تصميم  ارزش مى

ضمن مطالعه در تاريخ جريانهاى فكرى در تاريخ ايران و مالحظه  

دانى  غلبه فرهنگ تقليد بر جامعه ما در دو قرن اخير، همانطور كه مى

بمطالعه ديگرى سرگرم شدم. اينبار كوشيدم مشخصات سلطه فرهنگى 

هاى زير سلطه بدست بياورم و با مشخصات اين سلطه در  را در جامعه

يران مقايسه كنم حاصل اين مطالعه مرا بدين باور رساند كه انقالب ا

فرهنگى را بايد با پيگيرى ادامه داد. تا انسان آزاد شود. بطور مشخص 

توليد كاال  -3رهبرى و انتقاد و  -2ابداع  -1بتواند هر سه نوع كار يعنى 

م يا خدمت، را برعهده بگيرد. حق مسئول شدن پيدا كند و اختيار الز

براى برعهده گرفتن مسئوليت و بعمل درآوردن ابتكار خويش را داشته 

ام.  باشد. برنامه اين انقالب اساسى را در بيانيه جمهورى اسالمى آورده

 اش بزبان ساده اينست: خالصه

 تعميم اجتهاد و توسعه امكام ابداع و ابتكار در داخل كشور -1 

 ن هويت از راه رشدخودى كردن توليد و مصرف يا بدست آورد -2 

جانشين كردن نظام ارزشى بر پايه توحيد بجاى نظام ارزش بر  -3 

 پايه تضاد:

توحيد يا يگانگى جستن با ديگرى در جريان رشد ارزش پايه  -

 اسالم بمثابه راه رشد است.

اين توحيد از راه بعثت يا حركت اجتماعى بسوى توحيد كامل  -

 آيد. بدست مى

بعثت است، رشدى از راه ابداع و ابتكار در  بنابراين ارزش دوم،

  سازندگى و بدون تضاد و تخريب

در اين حركت رشد، انسان بايد بعنوان پيشاهنگ عمل كند.  -

 امامت يك اصل عمومى است.

گردد و چون همه  كند، امام مى اى كه ابتكار مى هر انسانى از لحظه 

مامت ارزش است و انسان با توانند و استعداد ابداع و ابتكار دارند پس ا مى

 يابد. ايفاى نقش پيش آهنگ ارج مى

دانى كه براى حركت رشد، عدالت بايد ارزش باشد. عدالت  و مى -

بمعناى حركت بر خط نسبيت و فعاليت. جستجوى كمال در جامعه و با 

جامعه و از راه همكارى و سازندگى. كمال اين عدالت وقتى است كه 

ها گردد و انسانها آنسان آزاد بگردند كه هيچكس جامعه از همه تضادها ر

درباره ديگرى تصميم نگيرد. بدينسان آزادى و استقالل در شمار 

گردد: استقالل بمعناى آزادى ملى از هر گونه سلطه  هاى پايه مى ارزش

خارجى و آزادى بمعناى برخوردارى از حق و امكان ابداع، حق و امكان 

ليت و اختيار بعمل در آوردن ابتكار و انتخاب و برعهده گرفتن مسئو

مشاركت در رهبرى جامعه و انتقاد و ارزيابى. آزاديهاى ديگر بر اين پايه 

 كنند. واقعيت پيدا مى

  هاى مذهبى آزادى فرهنگى براى اقوام و اقليت -4 

قبول حق شركت در بناى تاريخ براى عموم مردم كشور. در  -5 

ه ايران را شبه غربى بگرداند. فرهنگ حقيقت فرهنگ پهلوى بر آن بود ك

مذهبى كه بر زورمدارى استوار است برآنست كه ايران را در گذشته 

كند و تاريخ  نگاهدارد. حال آنكه اين فرهنگ از راه رشد واقعيت پيدا مى

 نمايد. را ساخته جامعه مستقل و آزاد تلقى مى

مفاهيمى  ها و نوكردن بيان دين بمعناى پاك كردن آن از ضد ارزش 

 بخشند. اى موارد تقدس مى بزور مشروعيت و درپاره  كه

مبارزه با كهنگى هاو عناصر فرهنگى حركت ربا. يكى از مهمترين و  

ها باورى است كه بنا بر آن، عموم مردم از قابليت  ترين اين كهنگى كهنه

اداره خويش محرومند و تنها اقليتى از اين قابليت برخوردارند و بايد 

ها  ت كنند. عموم مردم بايد اطاعت كنند. و ديگر از اين كهنگىحكوم

 دارند و... ازلى و ابدى شمردن سنت هايى است كه جامعه را از رشد باز مى

ابتكار بجاى تقليد. بلحاظ اهميت آنچه را كه در اين باره در بيانيه  -6 

 كنم: نقل مى ام عيناً نوشته

يابد. تنها با شركت خود  امامت بدون ابتكار و ابداع تحقق نمى 

انسانها در كوشش و مبارزه براى آزاد كردن انسانيت انسان از غيرتيها و 

يابد. در غير اينصورت  هاست كه اين مهم سرانجام مى از خود بيگانگى

ماند. اگر پرورش  انسان هم چنان از خويشتن خويش گسسته برجاى مى

وسته بخويشتن خويش انسانى نو، انسانى وصل جسته به فطرت و بازپي

هدف باشد، اينكار بدون آنكه آدميان خود در آزار كردن خويش شركت 
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جويند شدنى نيست. هيچ انقالبى بدن شركت فعال مردم در ابداعات و 

ان اهلل اليغير ما بقوم حتى   باشد. اين بيان الهى: پذير نمى ابتكارات، امكان

  1يغيرو ما با نفسهم 

است و ما با اين واقعيت همواره روبروئيم. بيان يك واقعيت عينى  

تغيير كردن و تغيير دادن هر دو يك جريان و يك كارند و در گرو فعال 

باشند. انسان عصر ما روزگارى سياه دارد زيرا كه  شدن و مبتكر شدن مى

كند كه در آنها بر وفق توقعات سلطه  بيشتر درجامعه هايى زندگى مى

"انقالب از باال"
گيرد. هدف از نهان بندهاى اسارت بر دست و  صورت مى 2

 "باال"پاى انسان آنست كه انسان كارپذير گردد و سرنوشتى را كه از 

شود، پذيرا گردد مقتضى دو اصل امامت و عدالت فعال  برايش ساخته مى

 و نسبى شدن و ابتكار است.

در تعليم و تربيت عرصه دو كار يكى  "بايد تا ممكن است خصوصا 

و ابداع و ديگرى انتقاد و رهبرى را وسعت بخشيد تا نسلى كه  ابتكار

 شود نسل انديشه، كار، نسل مسئوليتهاى بزرگ گردد. تربيت مى

خويشتن جويى بجاى تشبه جويى. تشبه جويى كه غربزدگان  -7 

گذارند چون بر اساس خوددارى از  رسند باجرا مى هر جا بحكومت مى

اى محروم شدن از فرهنگ است. ابداع استوار است، در عمل بمعن

فرهنگ خالقيت در زمينه معين اجتماعى و طبيعى است. خويشتن 

ها همين  جويى تنها راه رشد است. انقالب بمعناى آزادى از سلطه

 خويشتن جويى است.

تبديل جريان تجزيه فرهنگى به جريان انسجام فرهنگى. توضيح  

رب، فرهنك ما ديگر يك كوتاه و ساده اينست كه بر اثر سلطه فرهنگى غ

تواند رشد  مجموعه نيست و بنابراين نه زمينه رشد انسانست و نه مى

 هاى زير بايد عملى گردد. كند. اين انسجام از راه

از بين بردن فرهنگ شاهنشاهى كه فرهنگ زور و فساد و تسليم  -

 در برابر سلطه گر خارجى است.

ش آهنگ تلقى انسان را موجودى نسبى و فعال و خالق و پي -

 كردن و آزاد كردن او و ايرانى كردن زمينه انديشه و عمل.

ها و ابتكارها تبديل  هاى ديگر را به مبادله ابداع مبادله با فرهنگ -

 هاى فرهنگى بيگانه. كردن و رها شدن از مصرف فرآورده

ها در توليد و مصرف و متكى كردن ايندو به  تغيير ضابطه -

 ين شرح كردم.ارزشهايى كه پيش از ا

 با ايجاد امكان و زمينه كار و ابداع و توسعه روزافزون آنها -

توسعه تعليم و تربيت براساس اين انقالب بزرگ و همه جانبه  -

 فرهنگى.

اغتشاش زدايى از هويت فرهنگى، اغتشاش در هويت فرهنگى  -8

غربى و  "هوش خالق"زير سلطه دو علت دارد: يكى باور مطلق به 

نزديك بمطلق بخود است و ديگرى ترس است، ترس از دولت، ناباورى 

ترس از وجدان مذهبى، ترس از... اسالم بمعناى راه رشد و آزادى، رهايى 

از همه اين ترس هاست. در حقيقت آنچه ملت ما را و ملتهاى همانند ما را 

زبون ساخته است، باور به بيرون مسلط و ترس از اين بيرون مسلط است. 

هاى دور پناه  و اين ترس سبب شده است گروهى به گذشتهآن باور 

 به تشبه جويى به سلطه گر، ناشناخته نشوند.  برند و گروه ديگرى مى

                                                           

همانا خدا قومى را دگرگون نخواهد ساخت تا زمانيكه آنها خودشان را تغيير ـ 1
 (11دهند. )قرآن سوره رعد، آيه 

فرق توحيد و شرك از جمله اينجاست كه: خدا تغيير كردن را بپاى خود ـ 2
خواهد و طاغوت تغيير دادن آدميان را  د و آنها را فعال و نسبى مىگذار آدميان مى

خواهد.وهيچ شركى بدتر از شرك  كند و آنها را آلت و كارپذير مى خود تصدى مى
 كند طاغوت نيست و بهمين دليل خدا طاغوت را تا رستاخيز لعنت مى

شود و اين  ها ممكن نمى انقالب فرهنگى بدون رهايى از اين ترس 

روند. در تعميم  ترس و آن باور مطلق بدون مبارزه با سانسورها از بين نمى

اى كه ملت ما در  نسور را كه ار راه مطالعه و تجربهنوع سا 44امامت 

 ام. در نتيجه: استبداد پهلوى گرفتارشان بود، شماره كرده

بايد تعليم و تربيت كنونى را كه بر پايه ترس از تفكر بنا شده است  -

با تعليم و تربيتى عوض كرد كه بنايش بر پرورش استعداد خالقه آدمى 

 باشد.

تربيت زنان اهميت هر چه بيشتر داد و اين ترس و بايد به تعليم و  - 

 ناباورى را نخست در آنان عالج كرد.

بايد از مطلقاً نادان شمردن مردم بخصوص زحمتكشان دست  - 

ها و ابتكارهايشان ارج نهاد و يك جو عمومى ابداع و  كشيد و به تجربه

 ابتكار بوجود آورد.

آن در جامعه، بقصد حداكثر با توجه به ميزان كار و امكان افزايش  - 

استفاده از امكانات آموزشى، ساعات كار روزانه را ميان توليد و آموزش و 

مشاركت در اداره امور جامعه چنان تقسيم كرد كه بتوانيم با سرعت بر 

هاى مختلف  هاى فنى در سطح ها از لحاظ صالحيت بيسوادى و نارسايى

 غلبه كنيم.

ين باور تحجر يافته آزاد نمود كه بنا بر بايد ذهن غرب زده را از ا - 

 "هوش خالق"آن راه حل هر مشكلى از پيش وجود دارد و همانست كه 

 غربى آن را ابداع و آماده ساخته است، تا جرأت ابداع و ابتكار بيابد.

در اين انقالب بايد به اين امر اساسى توجه كرد كه تفكر  -1 

حتوى تحميل كرده است. در دوران استبدادى همواره ظاهر و قالب را به م

معاصر كه ايران بزير سلطه درآمد، ضرورت تشبه جويى بغربى كار را 

تر ساخت. شكل گرايى مطلق، فرهنگ غالب دوران ما شد. از اينرو  وخيم

انقالب بايد بدوران تحميل قالب به محتوى پايان ببخشد. براى رسيدن به 

 اين مقصود عالوه بر كارهاى باال بايد:

اش رها ساخت. بايد دين راه رشد  دين را از شكل گرايى فرساينده - 

 بگردد و اين رشد همان باشد كه شرح شد.

هاى سياسى و اقتصادى و فرهنگى  هاى وابستگى بايد همه رشته - 

 را قطع كرد.

بايد مراحل مختلف تحول جامعه در جريان رشد بر اساس طرح  - 

الل و شكوفايى روزافزون استعداد نوى باشد كه گسترش آزادى و استق

 خالقه انسان اصل باشند.

بينى كه پيش از انقالب به مسئله ظاهر و محتوى توجه جدى  مى 

هاى قديمى نيز  دانستم كه نه تنها با غرب زده كه با يونانى زده ام، مى كرده

هاى اصلى  مشكل خواهيم داشت. در جريان انقالب نيز يكى از زمينه

بخشيد.  بود كه آقاى خمينى به ظاهر تقدم مطلق مى برخوردها همين

 ها از جهت تشبه جويى به اين تقدم قائل هستند. همانسان كه غرب زده

طى دو سال و نيم تجربه انقالب، به اين نتيجه رسيديم كه در  

 مقياس جامعه ملى امور زير از تقدم برخوردارند.

مسئوليت و دادن آزادى بمعناى فراخواندن به ابداع به قبول  -1 

 ها. اختيار براى بعمل درآوردن ابداع

در جريان جنگ هايى كه ما در آنها بدفاع از كشور و ا نقالب ناگزير  

شديم، اجراى اين اصل سبب رهايى شد. چه در جنگ اقتصادى، چه در 

جنگ عراق بر ضد ايران و چه در مبارزه با ايدئولژى استبداد مذهبى، 

ا شدند و بكار افتادند. انقالب ما نتيجه باجرا استعدادهاى بيشمار ره

درآمدن همين آزادى بود كه مردم ما بخود دادند. هر بار نيز كه به همين 

روش عمل كرديم، نتيجه كامل بود. گفتنى است كه مردم ما در هيچكدام 

از توطئه هايى كه بر ضد آزاديها انجام گرفتند شركت نكردند. اين 
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خواستند بر جامعه سلطه  چيدند كه مى يى مىها را سازمانها توطئه

 استبدادى پيدا كنند.

توانند  گويد مردم آمادگى دارند. نه تنها مى بهررو، تجربه بما مى

 آزادى را تحمل كنند بلكه آزادى از عوامل اصلى رشد جامعه ما است.

ام كه پيروزى  مبارزه با سانسورها. پيش از اين برايت شرح كرده -2 

با استبدادهاى دينى و ايدئولژيك جز از راه گفتن همه چيز به  در مبارزه

مردم ممكن نشد. در مبارزه با سانسورها تا توانستيم عمل كرديم و 

ايم اينست كه ارتقا وجدان عمومى نه تنها از  اى كه بدست آورده نتيجه

عوامل اصلى رشد شتاب گير جامعه ما است بلكه زمينه اصلى پيدايش 

 ر و تغيير بنيادى همه باورهاى حركت گير و ويرانگر است.ميل به ابتكا

اند و سانسورى كه در  اين سانسور بى سابقه كه اينك برقرار كرده 

رژيم شاه برقرار بود، آن سرنگونى رژيم شاه و اين بى اعتبارى سريع 

هاى خدشه ناپذيرى هستند بر دست آورد  اسطوره استبداد مذهبى، دليل

 انسورها.تجربه مبارزه با س

در جريان دو جنگ اقتصادى و نظامى بر ما معلوم شد كه اين  -3 

نياز ندارند،  "هاى عالى تخصص"هاى عقب مانده به  نظر كه در جامعه

ها نياز دارند و بايد  هاى ما بيشتر بدين تخصص نادرست است. جامعه

 ها نبودند ايران از پاى متخصصان خود را بخدمت بخوانند. اگر اين تخصص

شود چرا  درمى آمد. همانطور كه در زمينه اقتصادى وضع روزبروز بدتر مى

كه متخصصان عالقمند و پرتالش را يا گرفتار يا دربدر و يا از كار بركنار 

 اند. كرده

از تجربه تشويق و ميدان دادن به ميل ابتكار، اين نتيجه بدست  -4 

ش تشنگى شديد آمد كه محروميت طوالنى از اقناع اين ميل سبب پيداي

هاى اجتماعى، بتالش بر  گشته است و بمحض برقرارى آزادى، همه گروه

خيزند تا از راه ابداع، شخصيت انكار شده خويش را بدست بياورند.  مى

يكى از جهات بى اعتبار شدن آقاى خمينى و مالتاريا اينست كه اين ميل 

 اند. كردهبسيار شديد به ابداع را به قلمرو تخريب و كشتار محدود 

در دوران انقالب، ما بيش از همه براى آزادى واقعى زنان تالش  -5 

كرديم. كار ما آسان نبود. جامعه ما با دو الگو بيشتر آشنايى نداشت. 

، تجربه ما با توجه باقبال  "سنتى"الگوى زن در رژيم پهلوى و الگوى زن 

 دهد كه : عظيم زنان كشور، نشان مى

اند و با  نان در تحصيل آزادى شركت جستهدر محيط هايى كه ز -

اند، مقاومت با مالتاريا بسيار  بيان اسالم بمثابه راه رشد آشنايى پيدا كرده

شديد و ميل به ابداع باال و استقامت در برابر استبداد تا حد فداكاريهاى 

 شگرف است.

توانند  زنان آمادگى براى برخوردارى از آزادى را دارند و خوب مى -

دانى كه محافل مذهبى با آزادى زنان از اينرو  آن استفاده كنند مىاز 

فساد "پنداشتند، آزادى سبب آلوده شدن به  كردند كه مى مخالفت مى

زنان قدر آزادى   است. اما تجربه دوران كوتاه آزادى نشان داد كه "غرب

 گردد. شناسند و اگر آزادى، آزادى باشد، تمايل به فساد نيز كم مى را مى

اند، محيطهاى  بهمان ميزان كه زنان آگاهى و آزادى بدست آورده -

 اند. خانوادگى نيز، بيشتر محيط عالقه و كانون رشد گشته

در محيطهاى دهقانى و كارگرى، تجربه آزادى با موانع جدى  -6 

روبرو بودن اما در مواردى كه تجربه ممكن شد، موفق بود و همين امر 

خود براى مشاركت زحمتكشان در اداره توليد  سبب گشت كه ما بر اصرار

دانى سالروز درگذشت مرحوم طالقانى را روز  بيفزاييم و همانطور كه مى

 شوراها اعالم كردم.

در محيط نظامى كار برد آزادى سبب شد كه جنگ در برابر  -7 

 اى در نظر مردم دنيا جلوه كند. هجوم ارتش عراق، همچون معجزه

اندهى كل قوا به فرماندهان يا بهتر بگويم تفويض اختيارات فرم

  ضميمه كردن اختيار با ابداع و مسئوليت از باال تا پايين، سبب شد كه

ارتشيان استعداد شگرفت و ميل به فداكارى براى دفاع از استقالل كشور 

 را از خود بروز دهند.

پس از مطالعه طوالنى براى رهايى ارتش از وابستگى و تبديل آن به  

دانشگاه بمنظور ممكن كردن دفاع مستقل از كشور طرحى تهيه و به  يك

تصويب من بعنوان فرمانده كل قوا رسيد كه، ساخت ارتش را بكلى تغيير 

 اند. تهيه اين طرح نمايندگان همه قشرهاى ارتش شركت جسته در داد. مى

 در سازمانهاى ادارى نيز، تجربه آزادى تجربه موفقى بود. 

نه خارجه و دارايى و دستگاه بانكى كه گروه ما عمل در دو وزارتخا

تغييرات   توان گفت كه كردند، اين تجربه موفق بود و اينك باطمينان مى

 بينادى با آزادى ممكن است. 

رشد شتاب گير نه تنها با اسالم سازگار است،   توان گفت كه مى

 بلكه اسالم راه همين رشد است.

ام و  كنم. در كارنامه اينكار را كرده مى گفتگو از اين تجربه را كوتاه 

بايد در كارى مستقل به ارزيابى اين تجربه بپردازم. اين مقدار را بحكم 

ضرورت شرح كردم تا بيان انقالب و هم بيان ضد انقالب در نظرت 

 روشنتر جلوه كنند.

  

  

 تهران و پاريس در خمينى آقاى زبان از انقالب عمومى بيان
  

الت روحى و درماندگى فكرى رهبرى دينى، دريافتن براى اينكه ح 

آورم كه عالوه بر  اين بيان و بيرون رفتن از بن بست را بدانى، بياد تو مى

اى  نامه آقاى مصطفى خمينى بخود من، فرزند ديگر او يعنى احمدآقا نامه

هدر پاريس آنرا براى من خواند. نوشته   به محمد منتظرى نوشته بود كه

هبر ملت اين... است، تا قيامت هم اين ملت از حكومت شاه بود، اگر ر

شوند و سه سال  ها هم دسته دسته ماركسيست مى جوان شود. نمى خالص

روند. اينها هنوز  ها هم از دست اين... بدر مى كشد كه مقدس مآب نمى

 اى را در اين عصر اداره كرد. توان جامعه دانند كه با خيار حيوان نمى نمى

عالم مواضع نيز منتشر شده بود و عقده ناتوانى فكرى و بيانيه ا

زور عليه "نظرى را سخت محكم كرده بود. وقتى در پاسخ اين بيانيه 

صحبت از  "حاج آقا"منتشر شد، از نجف نامه آمد كه در حضور  "عقيده

اين كتاب شد و به حاج آقا گفتم، ايشان بيشتر از ده تن از مراجع باسالم 

 كند. خدمت مى

شوم براى نشان دادن درجه نگرانى از  اينها را كه يادآور مى 

 ها. هاى نظرى است و نه خود اين ناتوانى ناتوانى

گذرد، از سرچشمه خشكيده اداره  دو سال و نيم از انقالب مى

كنندگان انقالب اسالمى، در زمينه هيچيك از مسائل اساسى جامعه، 

آنروز اينست كه امروز زور و  اى تراوش نكرده است. تفاوت امروز با قطره

ها بخيال خود  چماق دارند و خالء فكرى و ناتوانيها را در جستن راه حل

كنند و آنروز اين زور را نداشتند و به  بازور و روش حزب اللهى پر مى

اضطراب سختى گرفتار بودند. اندازه اين اضطراب را از درجه توجه آقاى 

توان برآورد كرد. آقاى  ارج مىخمينى به دانشجويان مسلمان مقيم خ

 "ها از غرب آمده"را،  "هاى در غرب درس خوانده"خمينى كه امروز 

كند، آقاى خمينى كه امروز روحانيت را تا مرتبه خدايى باال  توصيف مى

كرد و  برد، در نجف چند نوبت در مقام مقايسه، روحانيت را تحقير مى مى

وزنامه آلمانى داده بودند، از پاسخى كه دانشجويان مسلمان به يك ر

 كرد: ستايشها مى
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روزنامه آلمانى علت شيوع امراض در بين كارگران ترك را آن 

دانند. انجمن  دانسته بود كه مسلمانان استعمال صابون را جايز نمى

اسالمى دانشجويان به اين دليل بى پايه و دروغ روزنامه آلمانى پاسخ داده 

ه از اين پاسخ نكرد و خطاب به روحانيان بود. آقاى خمينى چه ستايشها ك

شود؟ در جاى ديگرى باز خطاب  گفت: از من و شما اين خدمت ساخته مى

توانيم كشور اداره كنيم. كشور را اين  به روحانيان گفت: من و شما كه نمى

 جوانان درس خوانده بايد اداره بكنند و...

موجودند و هاى اسالمى دانشجويان همه  هاى او به انجمن نامه 

بوضوح بيانگر عجز و ناتوانى فكرى و نظرى و نگرانيهاى روزافزون وى از 

اين نظرند. بهر رو يكسال پيش از شروع حركت انقالبى تعيين كننده، 

روحانيان جوان و از جمله آقاى بهشتى ناگزير به من روى آوردند و بچاپ 

د كه نگرانى از لحاظ و نشر كتابهايم در ايران اقدام كردند، نگرانى آنقدر بو

ديگر مانع شمرده  "بيرون رفتن دين از حوزه"و  "رو آمدن بنى صدر"

شد. بخصوص بعد از صدور بيانيه از مقاومت درباره كارهاى شريعتى و  نمى

نداشتند و  "چه بايد كرد؟"من بسيار كاسته شد و پاسخى براى سئوال 

. آقاى خمينى اجازه داد آوردند ناگزير خود وسيله نشر آثار ما را فراهم مى

دانست  ده درصد از سهم امام صرف چاپ و نشر اين كتابها بشود. او مى

كنيم.  هاى مصدق را چاپ مى ايم و نطق كه ما انتشارات مصدق ايجاد كرده

گويد مصدق سيلى به اسالم زد، آنروز  همين آقاى خمينى كه امروز مى

هاى همين مصدق بشود.  داد كه از وجوه شرعيه صرف چاپ نطق اجازه مى

در همين زمان نيز بود كه رژيم شاه پس از مالحظه اين گرايش به ما، بر 

 سخت گيريها نسبت به ما افزود و...

توان فهميد كه چرا او بيان عمومى  با اين يادآوريها، آسان مى 

پيشنهادى را آسان پذيرفت و در بازگو كردنش از ما نيز پيشتازتر شد. 

موقعيت آقاى خمينى در پاريس جا دارد دو نگرانى ديگر هنوز براى فهم 

اى از ايران به برادرش احمدآقا نوشته  او را نيز يادآور شوم: دختر او نامه

ايد؟  ايد. مرجع تقليد را پاريسى كرده بود كه چرا پدر مرا به پاريس برده

 شود و... اگر آقا در پاريس ماندگار بشود بعنوان مرجع تقليد فراموش مى

آمد كه: شاه چه وقت  آورى كه احمد آقا چند روز يكبار مى و بياد مى

او قادر به ماندن نيست؟ نكند نهضت   رود؟ پيش بينى شما اينست كه مى

آيد... بدينسان نگرانى دوم او اين بود  شكست بخورد. پدر همه ما در مى

ان كه نهضت پيروز نشود. اين بود كه در قلمرو فكر و نظر بحرفهاى ديگر

كوشيد حرفى بيرون از بيان عمومى بر  داد و مى ترتيب اثر چندان نمى

 اساس واليت فقيه جمهور مردم، استقالل، آزادى، نزند.

راند را نيز، بايد افزود كه بيش  بر اين عوامل، بازتاب سخنانى كه مى 

ديد نوفل لوشاتو، مركز تجمع  از همه موثر بود. چرا كه بناگهان مى

ها همه شاد و اميدوار و وحدت بر  هر گرايش، شد و قيافه روشنفكران از

محور رهبرى وى چنان منسجم و مسلم شد كه رهبران سياسى كه وى 

هنوز به آنها عقده داشت، فراموش شدند. بازتاب اين سخنان در ايران و 

انگيخت كه رهسپار نوفل لوشاتو  خارج ايران، رهبران سياسى را بر مى

بسيار راضى وبد و مراقبت او در بيرون نرفتن از خط، بشوند. آقاى خمينى 

آورم كه خود هم از لحاظ اين  از همه بيشتر شده بود. دو واقعه را مى

اى كه پديد آمده بود، بسيار معنى دار و  مراقبت او و هم از لحاظ روحيه

 گويا هستند:

روحانى مقيم لبنان است  "دكتر صادقى"واقعه اول، سخنرانى آقاى  

ر اين هنگام به پاريس آمده بود. وى در كوى دانشگاه پاريس درباره كه د

سخنرانى كرد. غوغا  "واليت فقيه"مشخصات حكومت اسالمى بر اساس 

بپا شد. آقاى بيژن حكمت گفت، اسالم آقايان همين است كه آقاى دكتر 

گويى بگو. سخنان و كتابهاى آقاى بنى صدر،  گويند، خوب مى صادقى مى

رود، اين  اين آقايان آنرا قبول ندارند. فردا كه شاه مى  ت كهاسالمى اس

 اسالم را اجرا خواهند كرد.

فردا شبش، بعد از نماز مغرب و عشا، آقاى خمينى مراخواست و با  

نگرانى از سخنرانى آقاى دكتر صادقى پرسيد و گفت چرا گذاشتيد برود 

او داشته باشد كه  اين حرفها را بزند. قرار بود قسمت دومى هم سخنرانى

ممنوع شد. دو سه شب بعد، همين آقاى دكتر صادقى كه روحانى بود و 

احترامش واجب، وقتى وارد اطاق شد و خواست بنشيند، آقاى خمينى با 

قيافه اخم آلود برخاست كه برود. دكتر صادقى از او چند دقيقه وقت 

دانستند آقاى وقت ندارم. همه آنها كه بودند  "خواست، بتندى گفت، فعال

 خمينى از سخنرانى او عصبانى است.

واقعه دوم، اينكه آقاى ح. م. در خانه خود آقاى دكتر سنجابى و مرا  

به نهار دعوت كرده بود. اينكه خود او با عقايدى كه دارد دعوت كرده بود 

خواست منتشر  تا درباره متنى صحبت كنيم كه آقاى دكتر سنجابى مى

 دهد. نفكران صادق را بخوبى نشان مىكند، درجه اقبال روش

اين متن به قلم من نوشته شد، آقاى دكتر سنجابى پسند كرد و 

بخط خود نوشت و من آنرا به نوفل لوشاتو بردم. آقاى اشراقى گفت مطلب 

توان آقا را بيدار كرد. بعدازظهر بود و رفت و آمد و  آنقدر مهم است كه مى

يك كلمه اضافه كردند گفتند آقاى گفت: آقا گفتند خدمت بزرگى است. 

دكتر اين متن را دوباره با اضافه كردن آن كلمه بنويسند امضاء كنند. آن 

كلمه، كلمه استقالل بود كه فراموش شده و از قلم افتاده بود. آقاى دكتر 

سنجابى در خانه آقاى سالمتيان بود، وقتى متن را ديد و ديد كه آقاى 

ست، شادى بسيار كرد. فردايش بخانه آقاى خمينى آن كلمه را افزوده ا

خمينى رفت و در ميان فريادهاى اهلل اكبر آن متن را خواند. او اكنون 

 مخفى است!!...

كردى، همان روز اول  بدينقرار همه راضى بودند. تو از ابتدا باور نمى 

توان خواند. ديگرانى نيز بودند  هاى اين مرد صداقت نمى گفتى در چشم

ديدند.  داشتند. ميان رفتار و عمل او با سخن او فاصله مى مى كه سوء ظن

كرد،  با وجود اين اميدوار بودند كه نه تنها بيان عمومى كه او اظهار مى

وحدت و پيروزى را تضمين كند بلكه با نو كردن نهاد مذهب، به كشور ما 

 اى براى ها بدرآيد و الگوى تازه امكان دهد با يك جهش سريع از بن بست

گرفت و از هم پاشيدگى  رشد فراهم آورد. سرعتى كه انقالب بخود مى

شتاب گير رژيم شاه اين اميد را در همه برمى انگيخت كه ايران از خفت 

 سلطه بيگانه و استبداد همدست او بدرآيد.

من اين اميد را تا جايى كه امكان داشت از دست ندادم. نظرم اين  

كامياب نشدند چرا كه به نوسازى نهاد بود كه انقالب فرانسه و روسيه 

كاهند. در  مذهبى نيانجاميدند و هنوز نيز برخوردها از سرعت تحول مى

ام از جمله در سرمقاله سه شنبه  اين باره چند نوبت نوشته و سخن گفته

 انقالب اسالمى اينطور نوشتم: 1351مرداد ماه  23

به يكى از بزرگترين و باالخره در انقالب دوران ساز ما، امام خمينى "

موفقيتها دست يافت و توانست قدم در طريق نو كردن و جامع كردن اين 

تر از مهم است. جريان نوسازى از دو  مهم"نهاد بگذارد و همين انقالب، 

رقيب و از سوى آنها كه به  "روشنفكران"سو مورد حمله است: از سوى 

كنند و  مى"وحشت از هرگونه نوسازى  "خشكه مقدسى"قول امام از راه 

 "ايستند. در برابر آن مى

بدينقرار بر اساس برداشت جديد از توحيد، بيان عمومى انقالب در  

عين حال مبشر نوسازى نهاد مذهبى بود. آقاى خمينى روزهاى اول ورود 

هاى اصلى زندگانى  تر گشت و جنبه به پاريس، زبان عمومى و مبهم

مردم ما را در برگرفت. اين بيان سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 

هاى آقاى  عنوان بر اساس پاسخ 15كنم و تحت  عمومى را جمع و جور مى
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 آورم: هاى او به اين شرح مى ها و اعالميه خمينى به پرسشها و خطاب

  

 توحيد پايهـ 1
  

اين بيان بر پايه موازنه عدمى قرار داشت. بر پايه توحيد و عموميت  

و رابطه انسان و خدا يا اصل عدم زور و عدم آمريت و امات و اصالت خدا 

دانست كه آنچه  حاكميت مبتنى بر زور قرار داشت. آقاى خمينى مى

مخالف نظر او در كتاب واليت فقيه است يا خير؟ خود او  "گويد كامال مى

شمارد و با  بايد پاسخ بدهد. او اصل مبناى حكومت اسالمى را توحيد مى

ام،  اصول راهنما و ضوابط حكومت اسالمى كردههمان تعريف كه در 

 گويد: مى

انقالب اسالمى بر مبناى اصل توحيد استوار است كه محتواى اين  " 

افكند. در اسالم، تنها معبود انسانى  اصل در همه شئون جامعه سايه مى

وبلكه كل جهان، خداست. كه همه انسانها بايد براى او يعنى براى رضاى 

اى كه شخص  يچ چيز و هيچكس را نپرستند. در جامعهاو عمل كنند. ه

ها و هر نوع  پرستيها و شخصيت پرستيها، نفع پرستيها و لذت پرستى

شوند به پرستش  شود، و فقط انسانها دعوت مى پرستش محكوم مى

، در آنصورت همه روابط بين انسانها، چه اقتصادى و يا غير "خدا"

ر رابطه، اين جامعه با خارج تغيير اى و د اقتصادى در داخل چنين جامعه

شوند. فقط تقوى و  شود. همه امتيازات لغو مى كند و ضوابط عوض مى مى

ترين فرد جامعه برابر است،  پاكى مالك برترى است. زمامدار با پايين

ضوابط و معيارهاى متعالى الهى و ا نسانى، مبناى پيمانها و يا قطع روابط 

 "است.

هاى بنيادى را طلب  مردمى كه دگرگونى ناپذير امواج مقاومت 

گرديد كه همين مضامين را در دو سه ماه اول انقالب  كردند، سبب مى مى

اگر تمام بنياد، دگرگون نشود و از شكل طاغوتى بشكل "  نيز تكرار كند:

توحيدى و اسالمى درنيايد، باز هم به همان مسائل و مشكالت مبتال 

 {33}".خواهيم بود

 او:يا اين سخن 
اگر احكام اسالم پياده شود، تمام مستضعفين به "

رسند. در جمهورى اسالمى هر گونه ستم و زورگويى  حقوق خود مى

  {34}".گيرد محكوم است و جاى آن را آزادى و استقالل مى

هر چند راست است كه فكر نفى آمريت و حاكميت از باال چه  

داشته است، اما در بيان  مىسياسى و چه غير آن، در ايران از ديرباز وجود 

هاى اول حضور در تهران است، كه  عمومى رهبرى انقالب در پاريس و ماه

كند و مسائل اساسى يك تحول انقالبى را در بر  وضوح و شمول پيدا مى

گيرد. در حقيقت همواره ميان پايه زندگى اجتماعى و فعاليت اقتصادى  مى

بوم نشين، همكارى و تعاون و  كه چه در جامعه ايل نشين و چه در جامعه

كرده است با استبداد  گيرى را ايجاب مى هم رأيى و مشاركت در تصميم

شده است، ناسازگارى و بيشتر از  تلقى مى "خارجى"سياسى حاكم كه 

داشته است. بازتاب اين تضاد، به صورت بيانهاى  آن تضاد وجود مى

ست. در دوران رژيم گوناگون در جريان تحول تاريخى ملت ما، درآمده ا

هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى و ايدئولژيك كه  شاه بخاطر بن بست

گرفتارشان شده بود، اين تضاد جز از راه بيانى بر پايه عدم آمريت و عدم 

زور و سلطه، حل شدنى نبود. سخن آقاى بروجردى كه اگر ما روحانيان بر 

... از آب در خواهيم آمد، تر و فاسدتر و تر و آدم كش سر كار آئيم بى رحم

گيرد و در همين فصل خواهيم  سخنى است كه از تجربه تاريخى مايه مى

ديد كه بر اساس آمريت و حاكميت يا بهتر بگوييم استبداد فقيه، بيان 

عمومى، همان بيان شاه، روشن همان روش و سرانجام همان سرانجام 

 شوند. ها بيشتر مى گردد و خشونت مى

يخ ما هربار كه انقالب سرگرفته است، اصل يا اصول بارى در تار 

راهنماى بيان عمومى تغيير كرده است. استبداد دينى و سياسى پيش از 

پيدايش صفويه به سازشى تام و تمام رسيده بودند و بن بست جامعه 

متالشى شده ايران آنروز، ايران قطعه قطعه شده آنروز محتاج بيان 

داد:  ان عمومى به سه نياز جامعه پاسخ مىاى بود. اين بي عمومى تازه

وحدت ملى، اصالحات اجتماعى و بيانى كه اين دو نياز و راه  -موجوديت 

حل آندو و پايدارى اين راه حل را تضمين كند و منزلت آدمى را معين و 

كرد، گرايش بوحدت را بر  تضمين نمايد، دين در محتوائى كه عرضه مى

 انگيخت. مى

سالم نيز اين امر بدفعات واقع شده است. پس ناگزير پيش و پس از ا 

بايد بيان عمومى، نيازهاى اساسى، نياز به حل تضاد ميان استبداد  مى

سياسى و بن بست هايى كه پديد آورده بود از سويى و فشار عظيم 

آورد از  ها بماند و فشار مى توانست در اين بن بست اى جوان كه نمى جامعه

گيرد. بيان پاريس، اين بيان وحدت ساز و چاره ساز  سوى ديگر را در بر

 بود.

  

 جامعه و فقيه رابطه يا است، مردم جمهور با واليت ـ2
  

بديهى بود كه اين مسئله، مسئله اول باشد، چرا كه بايد روشن  

شد كه جاى شاه بمثابه مظهر قدرت و دارنده حق تصميم درباره امور  مى

يا مردم ايران؟ واليت فقيه بمعنايى كه گيرد  كشور را آقاى خمينى مى

درصد از مراجع اسالم  11دهد، مورد مخالفت  آقاى خمينى امروز بدان مى

در تاريخ شيعه قرار گرفته است و پيش از اين يادآور شدم كه از كليسا 

تقليد شده است. اگر آقاى خمينى بيان انقالب را بر اساس برداشت 

كردم، اما  اين نظر مخالفت مى كرد، با خويش از واليت فقيه مى

توانستم بگويم او از بيان عمومى انقالب عدول كرده است. بهر رو  نمى

 بيان وى در اين باره صريح است:

 "دولت اسالمى يك دولت دمكراتيك به معناى واقعى است. و اما" 

من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و به همين نحو كه اآلن هستم، 

 "مى تشكيل شود، نقش هدايت را دارم.وقتى دولت اسال

را كه بعدها استعمالش را تحريم كرد  "دمكراتيك"بدينسان كلمه  

 خود وى بكار برده است و در چندين نوبت بكار برده است.

دانست كه معنايش اينست كه  دانست، مى معناى دمكراتيك را مى

گويد  حاكميت با مردم است بهمين جهت بدنبال وصف دولت اسالمى، مى

خود او در داخل دولت فعاليتى نخواهد داشت. اين سخن را چند نوبت 

 تكرار كرده است:
خواهيد  س. در مورد رژيم، جمهورى كه شما مى"

تشكيل دهيد، اسالمى خواهد بود، بنابراين آيا خواهيد پذيرفت كه در 

مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل  "ج. اوال رأس آن قرار گيريد؟

عتماد خود را انتخاب كنند و مسئوليت امور را بدست آنان بسپارند ا

مسئوليت خاصى را "توانم در اين تشكيالت  نمى "وليكن من شخصا

بپذيرم و در عين حال هميشه دركنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه 

 {35}"دهم ارشادى خود را انجام مى

عاقلى اين را قبول  بايد اختيارات دست مردم باشد و هر آدم" و: 

 {36}"كس بايد در دست خودش باشد. دارد كه مقدرات هر

ايران به يك نظام دمكراسى اى تبديل خواهد شد كه موجب  يمرژ 

گردد و به نفع مردم از آن  ها به ايران برمى گردد و سرمايه ثبات منطقه مى

 شود. استفاده مى

تدبير سياسى و خواست ملت را، نمايندگان منتخب او به تصميم و  

 كند. رهبرى سياسى دور از فساد و خدمتگزار مردم تبديل مى
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پس از اينكه معلوم شد اختيارات بايد در دست مردم باشند و  

خواست ملت را نمايندگانى منتخب او به تصميم و تدبير سياسى تبديل 

كنند، اينك بايد ديد جاى آقاى خمينى و روحانيت در اين حكومت  مى

 كجاست؟:

  

  خمينى آقاى و روحانيت جاى ـ3
 بگيرند دست در اسالمى حكومت در را امور بايد كه كسانى و
   

گيرد و علماء نيز حكومت  آقاى خمينى براى خود نقشى در نظر نمى 

  .نخواهند كرد

 .گيرم من براى خودم نقشى، جز هدايت ملت و حكومت، بر نمى 

ظر و هادى مجريان امور علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان نا {38}

باشند اين حكومت در همه مراتب خود متكى به آراء مردم و تحت  مى

 {31} نظارت و ارزيابى و انتقاد عمومى خواهد بود.

پيش از اين قول او را نقل كردم كه خود را خدمتگزار ملت توصيف  

نهضت ما قائم به شخص نيست، همه "كرده بود و باز قول او را آوردم كه 

چنين نيست كه ملت ايران حاال احتياج به خمينى "و  "ت رهبرند... مل

داشته باشد، احتياج به هيچكس ندارد، خودش هست، خودش االن 

 ايستاده، خودش قائم است به نفس...

اينك كه روشن شد حاكميت با مردم است و آقاى خمينى و علماء  

هدايت اكتفا  اند يعنى نظارت و اى كه در طول تاريخ داشته به وظيفه

  .گيرند خواهند كرد، بايد ديد چه كسانى امور حكومت را در دست مى

ايران رجال برجسته و كارشناس متعهد و مسئول دارد كه اداره  

 {41} گيرند. مملكت را بعهده مى

گيرد  اين بيان بسيار مهم است: اداره امور در دست كسانى قرار مى 

نان را نيز نمايندگان مردم بر كه كارشناس و متعهد و مسئولند. اي

  {41}.گزينند و بايد در همه جا به آراء عمومى احترام بگذارند مى

بايد به آراء عمومى در همه جا  ر جمهورى اسالمى رهبران... دقيقاًد 

احترام بگذارند، هيچكس تسلط و يا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم 

الى و سياسى و از سلطه بيگانه نبايد بپذيرند. اين رهبرى بايد از فساد م

شود، از فساد مالى و  رهبرى سياسى از سلطه بيگانه آزاد مى  آزاد باشد :

 {42}شود. سياسى پاك مى

بدينقرار، برپايه توحيد و بر اساس موازنه عدمى، واليت به جمهور 

مردم مفوض است و مالك راى مردم است. علماء به نقش نظارت و هدايت 

و كشور را كارشناسان متعهد و مسئول به رأى و اراده كنند  بسنده مى

كنند. شتاب مكن، حاال مپرس پس چگونه شد كه ايشان  مردم اداره مى

اند و  رهبر و داراى واليتى استبدادى و بيرون از حدود قانون اساسى شده

اند و  چرا سه روحانى در راس سه قوه اجرايى و قضايى و مقننه قرار گرفته

شود؟ پيش از  شد و مى مى "متخصص و كارشناس"مله به چرا آنهمه ح

ام و توضيح كامل را بهنگام شرح بيان ضد  ها توضيح داده اين در اين باره

 انقالب از زبان آقاى خمينى خواهم داد. تا آنوقت بايد صبر كنى.

توان فهميد كه جاى آزاديها و  اينك كه حدود مشخص شدند، مى 

 كجاست. استقالل در جمهورى اسالمى

  

 ها آزادي ـ4
  

آقاى خمينى هم بلحاظ عقيده و هم براى آنكه غرب را خوش آيد و  

اى اضافات جانبداران ليبراليسم به جوابها، بيانى بدست  نيز بعلت پاره

داد كه تمايل به ليبراليسم غربى در آن تمايل متفوق بود. وى بارها  مى

است و همانطور كه نقل هاى دمكراتيك و دمكراسى را بكار برده  كلمه

كردم، نظام جمهورى اسالمى را نظام دمكراسى توصيف نموده است و 

 .شمرده است "دمكراسى حقيقى را ضامن آزادى و استقالل مملكت"

در اين نظام دمكراسى آزاديها بايد تمام و كمال برقرار گردند. بيش  {43}

بوعات بايد در از همه وسايل ارتباط جمعى يعنى راديو و تلويزيون و مط

 دست مردم باشند. سانسورها بايد حذف شوند:

بنظر من راديو و تلويزيون " :آزادى راديو و تلويزيون و مطبوعات -

ها حق نظارت ندارند. ملت  و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد و دولت

شود كه همين  شود تحميق كرد. تحميق ملت از كجا صادر مى را نمى

د او گذاشت. دولت حق نظارت ندارد و شما بايد اسم را بايد به خو"

و مطبوعات در نشر همه حقايق و  "آزادانه كار كنيد و حق خود را بگيريد

 {44}واقعيات آزادند.

آزادى و   {45}بشر در اظهار نظر خويش آزاد است آزادى بيان : -

در اسالم اختناق نيست، در اسالم  . براى همه در بيان و حق همه بر آن

دى است براى همه طبقات، براى زن، براى مرد، براى سفيد، براى سياه، آزا

 {46}براى همه.

در اسالم آزادى انتخاب شغل براى هر فردى بر  : آزادى شغل -

 {47}. حسب ضوابط قانونى محفوظ است

اول چيزى كه براى  : آزادى در بيان و آزادى در تعيين سرنوشت -

 {48} ى در تعيين سرنوشت استانسان هست آزادى در بيان و آزاد

هاى سياسى در  جناح : آزادى عقيده، حتى عقيده ماركسيستى -

 {41}.حكومت اسالمى در اظهار عقايد خود آزادند

هاى مختلف  س. رابطه اين جنبش با احزاب و گروه : احزاب آزادى -

ها در بيان عقايد خود آزادند ولكن خيانت را  ج. همه گروه چگونه است؟

 {51} دهيم. نمى اجازه

زنان در انتخاب فعاليت و سرنوشت و همچنين  : آزادى پوشش - 

 {51}.پوشش خود با رعايت موازين آزادند

هاى مذهبى آزادى بطور كامل  براى همه اقليت :مذهبى آزادى - 

تواند اظهار عقيده خودش را بكند. و اسالم جواب همه  هست و هركس مى

ها را با منطق جواب  اسالمى تمام منطقعقايد را بعهده دارد و دولت 

 {52}خواهد داد.

براى تضمين اين آزاديهاى اساسى، بناى كار بر بحث آزاد، بر حذف 

نهادهاى ويژه فشار و اختناق و استقرار حكومت قانون است. در اسالم 

 كند: فقط قانون حكومت مى

در صورت استقرار يك حكومت اسالمى  :بسط آزاديها و بحث آزاد -

توان از راه  ها و افزايش امكانات ترقى واقعى براى مردم، مى و بسط آزادى

بحث و اقناع با عملى كردن اسالم، آنها را كه خواهان حقيقت و عدالتند 

 {53} بدامن اسالم بازگرداند

جامعه  : شوند نهادهاى ويژه فشار و اختناق و استثمار حذف مى - 

همه نهادهاى فشار و اختناق و آينده ما، جامعه آزادى خواهد بود و 

 {54}  همچنين استثمار از ميان خواهد رفت

 او هاى تمايل و گروه نه و او هاى تمايل و شخص نه اسالم، در و - 

خواهيم حكومتى را  ... ولى مى : كند مى حكومت قانون كنند، نمى حكومت

 برپا كنيم كه تبع قانون باشد و در اسالم تنها و تنها قانون حكومت

 {55} كند. مى

گرفت و اميد به سقوط شاه قطعى  و بتدريج كه جنبش اوج مى

شد، لحن آقاى خمينى نيز نسبت به استقالل و قدرتهاى خارجى  مى

اى  كرد. ميان آزادى و استقالل رابطه صراحت و قاطعيت بيشترپيدا مى

 ديد. ناگسستنى مى
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 {56} استقالل ـ 5
  

ران چقدر براى آزادى و استقالل ببينيد مردم اي آزادى و استقالل:

برنامه سياسى ما ابتدا   و{ 57}. دهند ش قائلند كه اينگونه خون مىارز

آزادى، دمكراسى حقيقى و استقالل به تمام معنى و قطع ايادى دولتهائى 

 {58} اند. كه تصرفاتى در داخل مملكت كرده

حله در مر  : هاى خارجى و داخلى متكى به خارج استقالل از سلطه

اول هدف مستقل نمودن كشور و قطع ايادى و سلطه خارجى و داخلى 

متكى به خارج است و بيرون راندن استعمارگران و استثمارگران هر كه 

باشد و اختصاص دادن مخازن و منابع كشور به مردم رنج كشيده و در 

قرن حاضر بواسطه  فقر و بيمارى غوطه خورده كه قرنها، خصوصاً

اند و تمام مخازن و ثروت  ها با همه بدبختيها مواجه بوده كجرويهاى رژيم

هاى فاسد از بين برده و به جبى خارجيها يا داخلى هايى كه  كشور را رژيم

 {51} اند، ريخته است. در خدمت آنان بودده

بدينقرار در بيان عمومى انقالب كه از زبان آقاى خمينى اظهار شده  

آمد كه با استقالل و آزادى  كار مى است، اسالمى در انقالب ايران در

بخواند. بيشتر از اين بيانگر حق مردم به استقالل و آزادى باشد. اسالم 

ل ايران تعريف و قبول مهد رشد و بسط آزاديها و پايگاه اصلى استقال

 . گرديد مى

با وجود  توانيم استقالل كشورمان را بدست آوريم. با اسالم ما مى 

درباره استقالل و رابطه با قدرتهاى خارجى در اين  اين هنوز بايد ببينم

 بيان چه آمده است:

ما وارث يك مملكت آشفته، يك  : استقالل، نوسازى كشور است 

مملكت زلزله زده، يك مملكت اجنبى زده و يك مملكت دشمن زده 

 {61}هستيم كه براى نوسازى آن ملت ايران بايد قيام كند.

استقالل مملكت  : ها اى از وابستگىو استقالل عبارتست از ره - 

 عبارتست از استقالل تمام دستگاههاى دولت و ارتش كه وابسته است.

{61} 

و استقالل از بين بردن نفوذهاى سياسى و اقتصادى و نظامى و  - 

ما اگر بخواهيم استقالل حقيقى بدست  : فرهنگى قدرت خارجى است

ريكا چه اقتصادى و چه آوريم، بايد سعى كنيم تمامى اشكال نفوذ ام

سياسى، چه نظامى و فرهنگى را از بين ببريم و من اميدوارم ملت ايران به 

 {62} اين مهم هر چه زودتر برسد

 اما استقالل و رشد اقتصادى محل خاصى در حركت استقالل دارد: 

ما در مقابل نسل آينده مسئوليت نگهدارى  : درابره مخازن كشور - 

 {63}ريم.از مخازن نفت را دا

اقتصاد كشور از سلطه بيگانه :  هاى بين المللى در رابطه با شركت - 

هاى اقتصادى، برنامه هايى نخواهند بود كه  گردد و ديگر برنامه آزاد مى

 {64}هدفهاى شركت بين المللى را در ايران به اجرا بگذارد.

 گويد كه اين شاه مى  : است استقالل و آزادى اليق ايران ملت و - 

مردم اليق آزادى نيستند، بايد توى حبس باشند، اليق اينكه به آنها 

زنند  زنند و فرياد مى آزادى بدهيم نيستند. چرا؟ براى اينكه دارند داد مى

كه آقا آزادى بدهيد، آزادى بدهيد. اينان اليق نيستند!! همه مردم دارند 

. پس اگر خواهيم خواهيم، استقالل مى زنند كه ما آزادى مى فرياد مى

ها فرق دارد. منطق  شود منطق خواستند؟ معلوم مى داشتند مردم چه مى

شاه اينست كه در مملكت من آزادى هست يعنى همه شان تحت شكنجه 

هستند! اين منطق است! يك كسى اسم آزادى را بگذارد به آنچيزى كه 

 {65}گوئيد. استقالل هم در منطق شاه چيز ديگريست... شكنجه مى شما

اساس اين برداشتها از آزادى و استقالل، معلوم است كه رابطه ما  بر 

كرد و ابرقدرت روس و  با ابرقدرت امريكا كه بر كشور ما حكومت مى

 قدرتهاى ديگر چگونه خواهد شد:

 گيرد. اوايل لحن آرام است، بتدريج تندى مى -

ك س.رابطه ي رابطه دولت انقالبى با امريكا به رفتار بستگى دارد : -

ج. بايد ببينين   دولت اسالمى و دولت امريكا در آينده چگونه خواهد بود؟

امريكا خودش در آينده چه نقشى دارد، اگر امريكا بخواهد همانطور كه 

كند با ما رفتار كند، نقش ما با او خصمانه  حاال با ملت ايران معامله مى

هم با همان  است و اگر چنانچه امريكا بدولت ايران احترام بگذارد، ما

كنيم و با او بطور عادالنه كه نه به ا و ظلم كنيم و  مى  احترام متقابل عمل

 {66}آيد. نه به ما ظلم كند، رفتار خواهيم كرد و اشكالى پيش نمى

خيلى  ايران اسالمى و امريكا، امريكا مخالف آزادى مردم ايران: -

اند، كه شاه از  هاى آقاى كارتر در نطقشان فرمود مضحك است. در روزنامه

خواهد به مردم بدهد مردم با او مخالف هستند!  باب اينكه يك آزادى مى

اينهمه كه مردم با او مخالف هستند، اين ملت كه با او مخالف است براى 

گويند آقا بگذاريد آزادتان كنيم و مردم  اينكه آنان )شاه و كارتر( مى

 {67}خواهيم؟! فريادش درآمد كه ما آزادى نمى

در منطق كارتر و ساير نفتخواران مفتخوار، فضاى آزادى يعنى  و باز :

به زندان كشيدن جناحهاى آزاديخواه و استقالل طلب از علماء و 

روشنفكر مذهبى تا رجال سياسى و دانشجويان و رجال محترم بازار و 

هاى تبليغاتى و در اين منطق ترقى و تمدن  سانسور مطبوعات و دستگاه

وابستگى شريانهاى آن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش تا كشور يعنى 

هاى قانونگذارى و قضائى و اجرائى. اين برنامه در كشور ما بيش از  دستگاه

 {68} سال دوران سياه پهلوى پياده و مورد عمل بوده و هست. 51

اما استقالل ايران از سلطه امريكا بمعناى قبول سلطه روسيه يا 

 كشور ديگرى نيست.

اگر ايران بخواهد اصالح  بايد از هر گونه سلطه ئى آزاد گردد: ايران

شود، محمدرضا و اين سلسله خبيثه بايد برود و دست سه ابرقدرت 

 {61} انگلستان از ايران قطع شود و ايران مستقل شود -روسيه  - امريكا

س. چگونه بايد  شود: رابطه ما با غرب براساس استقالل استوار مى

ج. خير ضد  يران و غرب تنظيم بشود؟ ضد غرب هستيد؟روابط مابين ا

غرب نيستيم ما خواهان استقالل هستيم و روابط خود را با جهان غرب بر 

خواهيم ملت ايران غرب زده نباشد  نماييم. ما مى اين اساس پى ريزى مى

 {71} هاى ملى و مذهبى خويش بسوى ترقى و تمدن گام بردارد. و بر پايه

روسيه  ت:ه امريكا بمعناى قبول سلطه روسيه نيسو مخالف با سلط

هم يكى از دولى است كه بما تعدى كرده است و ما از او ناراضى هستيم 

 شرائط اجتماعى ايران بصورتى است كه كمونيسم هيچ راهى در آن ندارد.

{71} 

بدينسان ايرانيت و اسالميت ملى و مذهبى همراه و مبناى استقالل 

 كشورند:

  

 اسالميت و يتايران ـ 6
  

نه تنها ملت ايران يك هويت مشخص دارد كه غرب نتوانسته است 

از راه غرب زدگى آنرا از بين ببردن بلكه اسالميت پايگاه دفاع از اين 

خواهند سرنوشت ايران را در دست  هويت مستقل است. كسانى كه مى

 بگيرند بايد هويت جامعه ايران را درست بشناسند:
ى را س. چه معيارهاي 

نماييد كه نشاندهنده شايستگى و لياقت گروه و يا گروه هايى  مقرر مى

ج.  تواند بعهده آنها باشد؟ باشد كه پس از پيروزى هدايت مردم مى
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نداشتن سوابق مشكوك و شناختن درست هويت جامعه ايرانى و 

آرمانهاى اساسى آنها در ابعاد مادى و معنوى، تقوى و صداقت و درستى 

درت رهبرى و اداره امور و استقامت در مبارزه براى عقيده، در عمل، ق

 {72} شرائط اساسى براى هدايت مردم است.

بدينسان، استقالل و آزادى و اساس حكومت اسالمى را تشكيل 

دهند و مرحله نخست حكومت اسالمى، استقرار حكومت ملى يعنى  مى

مقصد اول د: ذارحكومتى است كه برنامه استقالل و آزادى را به اجراء بگ

مستقل كردن كشور و حذف سلطه خارجى و نيروهاى داخلى همدست 

يك حكومت ملى و مسلمان وسايل خروج از  سلطه گران خارجى است...

تواند فى المثل جلو اسراف هايى نظير مخارج  كند مى بحران را تدارك مى

ى هاى يك ميليون دالر هاى ديگر را بگيرد. چك بنياد پهلوى و ولخرجى

كه به سفير امريكا و به شخصيت هايى كه در امريكا گروه فشار هوادار 

اند بگيرد. دستگاه ادارى را كوچك كند و همين  شاه ايران را بوجود آورده

با اجراى اين برنامه، ايران راه رشد  شود... امر سبب صرفه جويى بسيار مى

اسالمى،  گيرد. پس اين سخن كه با استقرار حكومت سريع رادر پيش مى

گردد و از  شود، ايران قرنها به عقب باز مى فاشيسم بر ايران مسلط مى

 {73} ماند، درست نيست. رشد مى

 

 {74} رشد و فاشيسم و برنامه و علماء ـ7
  

 برنامه، برنامه استقالل و بهبود شرائط زندگانى زحمتكشان است:

دهقانان هم برنامه اين است كه كشاورزى كشور با تامين شرائط زندگى  

سطح ساير مردم كشور به حدى برسد كه كليه نيازهاى داخلى را برآورده 

سازد. و صنايع مونتاژ استعمارى كه نتيجه آن حداقل سطح زندگى كارگر 

اى افراد معدودى شد، به صنايع مستقل و  و افزايش درآمدهاى افسانه

ينى مطابق مطابق نيازهاى جامعه تبديل نمايد و در زمينه منابع زير زم

مصالح و نيازهاى داخلى با رعايت مصالح بشرى در سطح جهانى استفاده 

 {75} شود.

شود. اسالم ديكتاتورى  اين برنامه بدون نياز به ديكتاتورى اجرا مى

 14تواند پياده شود، اسالم مال  گويند اسالم نمى اينكه مى : دوم نيست

تواند حاجات  نمىقرن پيش است، اسالم ديكتاتورى دوم است، اسالم 

كند، همه و همه تبليغات  فعلى مردم را برآورد، اسالم دعوت به ارتجاع مى

 {76} شاهانه است و ديگر كهنه شده است.

: ترين حقوق انسانى هر جامعه جنگيدن با ديكتاتورى است و طبيعى

ترين حقوق انسانى هر جامعه است كه عليه ديكتاتورى  طبيعى  اين 

بجنگد تا اساس ديكتاتورى را ريشه كن كند. در ايران  بپاخيزد و با ظلم

همچنين ديكتاتورى سبب شد تا مردم انقالب كنند و عدل اسالمى را 

 {77} جايگزين ظلم و ستم كنند.

و اين حكومت از آنجا كه حكومت بسط آزاديهاست، نه بر جهل كه 

م آگاهى كند. ابزار هر گونه ديكتاتورى از عد هاى مردم تكيه مى بر آگاهى

ما ساواك و : برد و ساواك و سازمانهاى امنيتى ضد مردمى را از بين مى

تمامى سازمانهاى امنيتى ضد مردم را منحل خواهيم كرد، آگاهى مردم و 

مشاركت و نظارت همگانى آنها با حكومت منتخب خودشان، خود 

 {78} باشد. بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى

بنا بر آگاهى و مشاركت باشد و حكومت، ملى و بديهى است وقتى 

گردد. اسالم به اين دليل كه  يعنى منتخب مردم باشد، راه رشد هموار مى

شناسد و موافق بسط آزاديها و استقالل  واليت را از آن جمهور مردم مى

سالم دين ترقى ا كشور است، دين واپس گرايى نيست، دين ترقى است :

 {71} فايى انسان است.است، قرآن روش ترقى و شكو

اما اسالم در چنان حدى از كمال است كه از ابتداى طلوع  -

 پيشرفت خود را بر بحث آزاد و مبارزه با سانسور بناگذاشته است.

 شيعه از ابتدا براى تحقق حكومت حق مبارزه كرده است.  -

منطق اسالم  شود: اين رشد، با رهايى از سلطه فرهنگى شروع مى

يوغ فرهنگ استعمارى است زيرا اگر ما رشد كنيم منافعشان رها شدن از 

 {81} افتد. بخطر مى

و معناى اين رهايى، رشد جوان است و رشد جوان بمعناى پيدايش 

گذارند جوانان ما رشد فكرى پيدا كنند و در  قوه اعتراض در او است : نمى

 {81}اينها قوه اعتراض بوجود بيايد كه نكند جلو خودشان بايستند.

باوجود اين حكومت اسالمى بمعناى انكار دست آوردهاى انسانى در 

ما  تمدن بزرگى كه بهمه انسانيت تعلق دارد نيست، استقبال از آنهاست :

ها گرفته شود و نه  خواهيم جلوى اين هرزه گوييم حكومت اسالمى، مى مى

 1411خواهيم به عدالت  سال پيش. ما مى 1411اينكه برگرديم به زمان 

 {82}ال پيش برگرديم، همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داريم.س

فرهنگ ملت در رأس تمدن واقع است كه بايد موافق با تمدن  و: 

 {83} باشد.

شود.بدينقرار با سقوط  و اين رشد بدون بازسازى كشور ممكن نمى 

 رسد: رژيم شاه و استقرار جمهورى اسالمى دوران سازندگى فرا مى

 {84} ها ما است. مورد تائيد و از برنامه "و نوسازى كشور قطعابازسازى 

هاى اصلى جمهورى اسالمى معلوم و مشخص  اينك كه پايه 

گردد كه اين حكومت به چه نيروهاى اجتماعى تكيه  گرديدند، روشن مى

كند و در خدمت كدام يك از دو گروه بزرگ مستضعفان يا مستكبران  مى

 گيرد. قرار مى

  

 يرات اجتماعى در جمهورى اسالمىغيت ـ 8
  

اسالمى كه با استقالل و آزادى و رشد هماهنگ است و راه و روش 

استقالل و آزادى و رشد و شكوفايى انسان است، دين رهايى مستضعفان 

و بنابراين روش تغييرات بنيادى اجتماعى است. دين اسالم، استقالل و 

استقرار استقالل و  آزادى را شرط مقدم رهايى مستضعفان و جريان

شناسد كه بسود  آزادى را همان جريان فروريختن نظام اجتماعى مى

دانند كه اگر مسلمانان  مستكبران برپا شده است: استثمارگران بخوبى مى

به قرآن متصل شوند جلوى استثمار آنان را خواهند گرفت. خدا هرگز 

 {85} سلطه براى انسان مسلمان و غير مسلمان قرار نداده است.

قرآن پيغمبر اكرم را وادار كرد كه با اين مردمى كه با مليت مردم، با 

ها  كنند با اين هاى مردم مخالف هستند و اينها را استثمار مى منافع توده

بايد جنگ كنى، جنگ هايى كه پيغمبر كرده با زورمندان و سرمايه داران 

ين و سرمايه قرآن اعالن جنگ به سالط و صاحبان قدرت بوده است. و :

 {86} دارهاكرده است.

رسد كه مستضعفين خود سرنوشت  اين مبارزه وقتى به نتيجه مى

اسالم براى طبقه كارگر احترام خاصى قائل  خويش را بدست بگيرند:

خواهد مستضعفين را يارى دهد تا سرنوشت خود را  است. اسالم مى

 بدست گيرند.

قتصادى بخشى از انقالب ا -عى اانقالب ايران، از نظر روابط اجتم 

نهضت ايران تنها مختص ايران نبوده  رود: نى مستضعفان بشمار مىجها

بلكه نهضت مستضعفين عليه مستكبرين و در جهت حمايت تمام كسانى 

 {87}حقوق بشر احترام قائل هستند، همچنان ادامه دارد. و انسانيت به كه

ر نظر داريم. و البته تدابير عملى در زمينه حاكميت مستضعفان د

گذشته از اينكه آينده مستضعفان را خود و در جهت آزادى خويش 
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اند، به اين ترتيب عمل  سازند، نسبت به آنچه درگذشته واقع شده مى

  خواهد شد:

ها را از دهقانان پس نخواهند گرفت، بلكه از مالكان  نه تنها زمين

ل، صد سال، حسابهاى مالياتهاى نپرداخته را خواهند كشيد: هفتاد سا

ايد آنرا حساب كنيد مازاد بر اين  خودتان، پدرتان و جدتان ماليات نداده

گيريم، پولهاى بانكى تان  امالكى كه داريد، جواهراتتان را هم از شماها مى

گيريم، زيرا شماها به دولت بدهكار هستيد. وقتى امالك آنها  را هم مى

عيت و كشاورز الزم دارد، ملى شد و مال دولت اسالمى شد، البته آنگاه ر

خواهد كشاورز مانند حاال باشد كه دستش پيش اسرائيل  دولت اسالم نمى

 و امريكا دراز باشد. كشورى ميخواهيم كه همه چيزش از خودش باشد.

{88} 

صنعت و چه در بخش  اين سياست، سياست عمومى چه در بخش

كه اين  اگر ما بقدرت و حكومت برسيم ثروت هايى را كشاورزى است:

اند، ضبط خواهيم كرد و بر اساس حق و  مالكان به ناحق متصرف شده

توزيع خواهيم نمود. در خصوص صنعتى  انصاف ميان محتاجان مجدداً

كردن مملكت، ما خواستار يك صنعت ملى و مستقل هستيم كه در 

 اقتصاد مملكادغام شده و همراه كشاورزى در خدمت مردم قرار گيرد.

{81} 

تر، از حق  ماه اول انقالب، آقاى خمينى بيشتر و قاطعدر دوسه 

 {11}:كند انان و همه زحمتكشان دفاع مىكارگران و دهق

تصرف اموال شاه و طاغوتيان بسود مستضعفان: اگر ثروتى است  -

 كه مخالف اسالم است بايد مصادره بشود.

  ملى كردن صنايع و بانكها و بيمه و افزايش مزد كارگران -

شوراها و تمايل به دخالت دادن اين شوراها در اداره توليد و  ايجاد -

 وجود گرايش شديد نزد اقليت شوراى انقالب به اين امر.

هاى گوناگون از زحمتكشان و شروع به اقدام  تمايل به رفع ستم -

 هايى در اين زمينه.

تمايل به مهار كردن نفع پرستى در بازار: بازار بايد اسالمى باشد،  -

  ازار چپاولگرى و قاچاقنه ب

بدين سان بيان عمومى انقالب، كه بر اصل توحيد استوار شده است، 

بيانگر يك تغيير انقالبى و روش انقالب در ساختهاى طبقاتى جامعه و 

 هاى ايدئولوژى استبدادها از سياسى و مذهبى و... است. ويران كننده پايه

هاى  زنان، اقليت گيرند، وقتى اين دگرگونيهاى بنيادى انجام مى

شوند. يك دستگاه قضايى اين بار در خدمت  مذهبى و قومى نيز آزاد مى

 آيد. مستضعفان آزاد شده و بيرون از اختيار قدرت سياسى بوجود مى

   

 1361شهريور ماه  11

  

 اسالمى جمهورى در زنان موقعيتـ 9
  

را بر تو و زنان ايران پوشيده نيست كه آقاى خمينى مخالفت خويش 

زمان، كسى از او   با رژيم شاه بر سر حق رأى زنان شروع كرد. پيش از اين

عمل سياسى نمايانى نديده بود. در پى اين مخالفت كار به دستگيرى او و 

ترين قسمت اين بيان  خرداد كشيد. بنظر ما مشكل 15قيام مردم در 

م كردي نمود. فكر مى عمومى، قسمت حقوق زنان در جمهورى اسالمى مى

با مواضعى كه گرفته است، هرگز نخواهد پذيرفت زنان حق رأى دادن 

 پيدا كنند، چه رسد به انتخاب شدن و ساير حقوق!

اما با شگفتى بسيار، او را در اين زمينه نرم و موافق يافتيم و اين 

نرمش را نشانه يك تغيير بزرگ در او و همه روحانيان شمرديم. ما از او 

تواند رئيس  د گفت كه در جمهورى اسالمى زن مىاو خو  نخواستيم ولى

 جمهور بگردد.

توانيد بپرسيد چرا اين تغيير آسان مواضع  تو و بسيارى از مردم مى

گيرد نشمرديد؟ اين سئوال  را نشانه ناپايدارى او بر سر مواضعى كه مى

دهد آسان  زند و در دم عكس آن را انجام مى امروز كه او حرفى را مى

نوقت ماقبول و اظهار اين بيان عمومى را هرچند جزء جزء است. اما آ

دانست كه در مجموع يك بيان عمومى است،  كرد و شايد نمى اظهار مى

شمريم. بهررو در پايان  در مجموع نهاد مذهبى مى  نشانه تغييرى بزرگ

 گردم... به اين امر باز مى

از مواضع  با همه اينها، تو نيز همانند بسيارى زنان بلكه همه زنان

شديد. بنابراين مواضع، زن ديگر ناقص عقل و  آقاى خمينى بسيار شاد مى

شد با همه حقوق و آزاديهايش.  شد. انسانى مى در حكم صغير تلقى نمى

آقاى خمينى در مقام ستايش مشاركت زنان در انقالب، نقش آنها را 

بباليم و شمرد. ماحق داشتيم بخود  تر از نقش مردان نيز مى تعيين كننده

اى.را حل كنيم كه از  از خود راضى باشيم چرا كه توانسته بوديم، مساله

گذشته دور كه بگذريم، طى نزديك به يك قرن مايه برخوردهاى 

عوامل توجيه كننده استبداد پهلوى   اجتماعى ويرانگر بوده و يكى از

ننده رفته است. بگمان ما نه تنها خود مساله كه تاثيرى تعيين ك بشمار مى

گرديد،  شد بلكه سبب مى در رشد همه جانبه جامعه داشت، حل مى

 مذهب به نيروى محركه عظيم رشد واقعى جامعه ما بدل گردد.

بارى مسائل زنان بسيار بودند اما مسائل اصلى از نظر زنان، حق رأى 

دادن و انتخاب شدن، آزادى در پوشش و تحصيل و... بدست آوردن 

. پاسخهاى آقاى خمينى در اين باره روشن، و منزلت در زناشويى بود

 بسيار راضى كننده بودند:

در رأى دادن و انتخاب  نابرابرى ميان زن و مرد نيست و آزادى -

  {11} شدن دارند

  ل و سرنوشت و پوشش آزادند.و زنان در انتخاب شغ -

زنان در انتخاب فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با 

 .دندرعايت موازين آزا

اسالم دست زنان را گرفته و درقبال مردان نگهداشته است. البته 

احكام خاص مرد در اسالم است و يك حكم خاص نسبت با زن. نه اينكه 

اسالم نسبت به زن و مرد فرقى گذاشته باشد. زن و مرد همه آزادند كه 

دانشگاه بروند، آزادند در اينكه رأى بدهند و رأى بگيرند. آنچه مخالف 

با اين  "زن خوبست زيبا باشد!"ست با ملعبه بودن زن و به قول شاه ا

 {12} مخالف است.

اسالم حقوق زنان را بيشتر از مردان مالحظه كرده است زنها حق 

رأى دارند و اين حقى است كه از حقوق زنها در غرب باالتر است. زنان ما 

به اختيار تمام معامالت آنها  و حق انتخاب شدن دارند. حق رأى دادن

ها را آزادانه انتخاب كنند. ما به  توانند بسيار شغل خودشان هست و مى

دهيم كه درحكومت اسالمى زنان در انتخاب فعاليت و  شما قول مى

سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين آزادند. و تجربه كنونى 

ى فعاليتهاى ضد رژيم شاه نشان داده است كه زنان بيش از پيش آزاد

 {13} اند. گويد بازيافته خود را در پوششى كه اسالم مى

زنها آزاد هستند و : انند آزاديهاى مردان هستندآزاديهاى زنان هم -

در تحصيل هم آزاد هستند و دركارهاى ديگر هم آزاد هستند همانطور 

 {14} كه مردها آزادند. حاالست كه نه زن آزاد است و نه مرد.

يدها و بندها كه طى قرون بر دست و پاى بدينسان معلوم شد كه ق

داده  "دون انسان"زنان نهاده شده بودند و بنام دين به آنها موقعيت 

اند. معلوم شد جامعه رشيد، بدون زن  بودند، با اسالم سازگارى نداشته
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شود. آقاى خمينى هر چه امروز بكند، ديگر آن منع  رشيد، پديدار نمى

شود كه قبول اين  دچار اين وسوسه نمىذهنى از بين رفته است و كسى 

 حقوق براى زنان نكند خالف شرع باشد و...

زنان با آزادى و آگاهى توانستند نقشى تعيين كننده در انقالب 

اسالمى ما پيدا كنند، نقش موثرتر از نقش مردان و اين امر مورد تصديق 

 آقاى خمينى قرار گرفت:

زى را ما از بانوان داريم قبل خداوند نگهدار همه شما باشد. اين پيرو

از اينكه از مردها داشته باشيم. بانوان محترم ما در صف جلو مدافع بودند، 

بانوان عزيز ما اسباب اين شدند كه مردها همه جرات و شجاعت پيدا 

 كنند. شما ديديد كه با وحدت كلمه بر قدرتهاى بزرگ پيروز شد.

وى استبداد گراييد و آقاى خمينى بر اين مواضع باقى نماند. بس

چه پوشيده و  "شئى جنسى"بخوبى روشن شد كه موقعيت زن بعنوان 

اى تنگاتنگ با استبداد دارد. استبداد شاهنشاهى زن را  چه عريان، رابطه

كرد و استبداد دينى، زن را  عريان طلب مى "شئى جنسى"بعنوان 

ب خواهد. وقتى به بيان عمومى ضدانقال پوشيده مى "شيئى جنسى "

 رسيديم مواضع بعدى آقاى خمينى را نيز شرح و توضيح خواهم داد...

هنوز از مسائل اجتماعى و سياسى كشور ما، دو مسئله باقى بود. اين 

هاى رژيم  دو مسئله نيز در استبداد راه حل پيدا نكرده بودند. از بن بست

و  "هاى مذهبى اقليت"شاه نيز اين دو مساله بودند. رژيم شاه از 

جست. حامى  هاى قومى براى تحكيم استبداد خويش بهره مى ليتاق

هاى قومى بنام وحدت كشور  هاى مذهبى و سركوب كننده اقليت اقليت

گفت اگر او برود، ايران تجزيه  بود. در روزهاى آخر عمر خويش نيز مى

شود. در اين بيان عمومى بايد به اين دو مسئله نيز پاسخهايى در خور  مى

 شدند: حيد و اركان نظام جمهورى اسالمى داده مىبر اساس تو
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هاى مذهبى در كشور ما،  همانطور كه پيش از اين گفتم، اقليت

اند.  بريده اند كه هم در عروسى و هم در عزا، سر آنها را مى مرغى بوده

هاى  گاه، خود را حامى اقليت هاى استبدادى حاكم بنا بر موقع يعنى رژيم

كردند و گاه براى تحريك مردم و جلب حمايت  مذهبى قلمداد مى

افتادند. ما  كردند و بجانشان مى اى را بگردن آنها ثابت مى آنهاگناه ناكرده

كرديم، طوريكه در  بايد اين مساله را بطور قطع و براى هميشه حل مى

هاى خود را  و عقيده، منزلتجمهورى اسالمى همه انسانها از هر مذهب 

 بدست بياورند و ديگر از لوازم كار استبداد بشمار نروند.

نخستين مساله، آزادى مذهبى در جمهورى اسالمى بود. همانطور 

كرد كه  پذيرفت و اظهار مى كه دربند آزاديها نقل كردم، آقاى خمينى مى

 هاى مذهبى آزادى مذهبى كامل خواهند داشت: اقليت

 هاى مذهبى آزادى بطور كامل هست... اقليت براى همه

هاى مذهبى  اقليت حقوق مردم، خصوصاً: مساله دوم حقوق آنها بود 

 {15} محترم بوده و رعايت خواهد شد.

نه تنها اين حقوق محترم شمرده خواهند شد بلكه آنقدر محيط را 

ها نيز بازخواهند گشت. جمهورى  خودى و يگانه خواهند يافت كه رفته

المى، آن محيط آزاد خواهد شد كه محيط علمى امام صادق )ع( بود. اس

آمدند و در آنجا، بدون سانسور و با آزادى كامل  همه از همه جا مى

كردند. محيط امن بود و همه آنجا را خانه خويش  نظرهاى خود را اظهار مى

شمردند. در اين محيط، اسالم بمثابه ايدئولژى اى كه تنها از راه  مى

گذارد،  يشه و در محيط باز و آزاد درستى خود را در معرض داورى مىاند

چه محيط معنوى و چه زيبايى بى   بسط دهنده آزاديهامى گرديد.

مانندى! چه محبتى، چه وحدتى! انسانيت حق نداشت در آقاى خمينى 

بمثابه مردى كه مبشر دنياى معنوى جديدى است بنگرد؟ آقاى خمينى 

شد، اين مرد معنوى و بشارت دهنده دنياى جديد  روزى كه وارد تهران

ها و  بود و ديروز عكسى از او ديدم. در ميان تصويرهايى كه از شيطان

سازند. عكس او را گذاشته بودند. ماسك او را بعنوان ماسك  ها مى غول

 فروشند. بحال او گريستم. چه سقوطى!.. فريب و بى رحمى مى

ديگر موقعيت تحت الحمايه ها  بارى، در اين جمهورى، اقليت

گردند.  ها نيز باز مى شوند. طوريكه رفته نخواهند داشت. انسان و برابر مى

...حتى از يهوديانى كه با : آورم ام. باز مى بيان او را پيش از اين آورده

كنيم به وطن خود  اند دعوت مى نيرنگ دستگاهها به اسرائيل رفته

 {16}خواهد شد. بازگردند و با آنها كمال خوشرفتارى
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هاى مذهبى در حكومت اسالمى بدين خوبى  وقتى وضع اقليت

بسيار بهتر خواهد بود. درباره  هاى قومى و سنى قطعاً باشد، وضع اقليت

ها بيان كلى كرد كه بنا بر آن، هيچگونه فرقى ميان آنها و بقيه  اين اقليت

طلبيد، پس از بازگشت هيات  ضوح مىمسلمانان نيست و چون اين بيان و

ما از كردستان و قرارى كه در آنجا براى تشكيل شوراى شهر سنندج 

داده شده، اداره هر محل را وسيله مردم آن محل پذيرفت. در اين باره 

گزارشى براى او تنظيم كردم و مفاد اين گزارش را در انقالب اسالمى نيز 

دهايى كرده بودم. از آن منتشر ساختم. در اين گزارش، پيشنها

 آورم:  پيشنهادها يكى به بيانى درآمد كه در زير مى

س. در : وال و جواب زير را بياورماما پيش از آن الزم است سئ

صورت استقرار حكومت جمهورى اسالمى، آيا به كردها خود مختارى 

ج. همه در ايران ملت واحد  داخلى و آزاديهاى محلى داده خواهد شد؟

 {17}دانيم. ما، هم خود و هم آنها را، ملت واحد مى هستند و

اين بيان يك جنبه مثبت و مهم دارد و آن اينست كه رژيم 

جمهورى، چون رژيم شاهى بر تبعيض و ايجاد تضاد استوار نيست. در اين 

هستند.  "ملت واحد"جمهورى همه و همه از يك موقعيت برخوردارند. 

يان خواهند رفت و حقوق برابر به همه ها از م ها و نابرابرى همه تبعيض

 داده خواهند شد.

با وجود اين، اين ابهام را در بردارد كه معلوم نيست شيوه اداره 

چگونه خواهد شد. از نظر من، كارى را كه در كردستان شروع كردند، 

نابجا بود. در ابتدا كسى با خودمختارى بمعناى اداره امور محلى توسط 

آميز انجام  مخالف نبود و اينكار بطور مسالمتمنتخبان خود مردم، 

گرفتنى بود. وقتى كار با زدو خورد مسلحانه شروع شد و هيات ما به 

كردستان رفت، اين فكر در شوراى انقالب فكر غالب بود كه دشمنان 

خارجى انقالب به بهانه خودمختارى قصد تجزيه ايران و از بين بردن 

بت بود كه ازكارگزاران نظامى و ساواكى جمهورى را دارند. در همه جا صح

اند و مقدمات قيام بر  و... رژيم سابق بسيارى به كردستان و مرز عراق رفته

 آورند. ضد جمهورى اسالمى را فراهم مى

در مراجعت از سفر كردستان، بر ما روشن شده بود كه مردم 

شهريور، سالروز  11خواهند و بدان كه امروز  كردستان تجزيه نمى

شهريور  17رگذشت آيت اهلل طالقانى است. سال پيش پس از سخنرانى د

انتقاد از سران جمهورى، انتقاد علنى، آقاى خمينى فرزندش را به بهشت 

زهرا فرستاد كه در اين روز درباره سران حزب جمهورى سخنى نگويم. 
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وعده داده بود كه خود وى آنها را بر سر جايشان خواهد نشاند اما... و 

سبت كوشش طالقانى براى تشكيل شدن شوراها، اين روز را روز بمنا

شوراها اعالم كردم. را در همه استان اجرا كنيم و بطور عملى امور منطقه 

را به منتخبان مردم واگذار كنيم، دو سه گروه كوچكى كه خود مختارى را 

اند، زمينه عمل  وسيله دشمنى مسلحانه با جمهورى اسالمى قرار داده

را از دست خواهند داد. اينست كه پس از مراجعت ما از سفر خويش 

كردستان و دادن گزارش به آقاى خمينى، وى در سخنان خود خطاب به 

شوراها همه جا بايد باشد و  آموزان و دانشجويان شهر سنندج گفت: دانش

هرجايى خودش، منطقه خود را اداره كند اين هم براى ملت و هم براى 

تواند همه جا را خود تحت نظر بگيرد  را كه دولت نمىدولت خوب است زي

و بايد كارها را به مردم منطقه محول كند. آنها هم براى خود دلسوزتر و 

 هم به احتياجات خود بهتر واقف هستند.

آورد  بدينسان نظرى كه در پاريس اظهار شده بود، وضوح بدست مى

در حدود استقالل شد كه در محدوده تماميت ارضى كشور و  و معلوم مى

كشور از سلطه خارجى، خود مختارى امرى كه جمهورى اسالمى با آن 

 مخالف باشد، نيست.

شد در جمهورى اسالمى چه تغييرات بنيادى  اينك كه معلوم مى

بايد انجام بگيرند، الزم بود بيان گردد كه نيروى تضمين كننده عملى 

نجام اين رسالت تاريخى ساختن اين بيان كدام است و ابزار اصلى او در ا

چيست؟ وحدت روشنفكر و روحانى و مستضعفان، نيروى اجتماعى بانى 

اين تغييرات اساسى در ساختمانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و 

 .گى استفرهن
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اى خرداد بود، مصدق نوار سخنان آق 15يادم نيست، چند روز بعد از 

خمينى را گوش كرده بود. شجاعت او را ستوده بود و اظهار اميد كرده بود 

هاى قبلى از آب درنيايد. گفته بود، تجربه  اين تجربه نيز مثل تجربه  كه

آيند و اگر هم بيايند  طوالنى ما اينست كه آقايان روحانيان تا به آخر نمى

 كنند. آخر سر خراب مى

، مصدق تجربه يك قرن بود. در اين اين بيم، تنها بيم مصدق نبود

از وحدت زيان كرده بودند چرا كه روحانيان   قرن روشنفكران هر نوبت

شاخص حركت، يا براه سازش رفته بودند و يا از بيان و قرار عدول كرده 

 بودند.

گفتند،  از جانبى ديگر، روحانيان از روشنفكران بيمناك بودند و مى

استفاده كرد و بعد هم كنارشان  "آخوندها" شعار اينان اينست كه بايد از

 گذاشت.

، آقاى 1342خرداد  15روزهاى سخت، يعنى روزهاى پيش و پس از 

كوشيد از روشنفكران و حتى روشنفكران مذهبى نيز دورى  خمينى مى

پذيرفت. اما در همين زمينه نيز تغيير كرد، تا آنجا  گزيند. آنها را بخود نمى

 ن و روحانيان شد.كه محور وحدت روشنفكرا

در حقيقت روشنفكران، دو مشكل داشتند: بيان عمومى نهضت، 

باشد و روحانى كه شاخص روحانيت و اسالم جانبدار   بيان رشد و ترقى

گردد. مردى باشد كه اهل سازش با رژيم شاه نباشد، آقاى  اين بيان مى

واه خمينى خصلت دوم را از خويش آشكار كرد اما بيان او با بيان دلخ

 روشنفكران متضاد بود.

اشتباه بزرگ رژيم شاه، تبعيد او بخارج بود. طى اقامت در نجف، 

بتدريج از دو وهم آزاد شد، وهم خطرناك بودن روشنفكران و هم بيان 

ارتجاعى كه در محيط تعليم و تربيتى بدان معتاد شده بود. اما با تالشى 

وشيديم و به نتيجه ها ك ناپذير براى از ميان برداشتن مانع خستگى

رسيديم. آقاى خمينى هم از نجف آهنگ ضرورت وحدت روحانى و 

روشنفكر را بطور جدى ساز كرد و خود با قبول و اظهار بيان عمومى 

انقالب و با تاكيد بر ضرورت وحدت روحانى و روشنفكر، معيار اين وحدت 

 : شد

 بدوستان عزيزم طبقه جوان روحانى و دانشگاهى، بازاريان و

دهقانان و ساير طبقات پس از ابالغ سالم تذكر دهيد نيروهايى كه 

خداوند تعالى به شما اعطا فرموده در راه رضاى او صرف كنيد. شما اكنون 

توانيد اسالم و مسلمين  داراى نيروى عظيم جوانى هستيد. نيرويى كه مى

ز و ميهن خود را باوج عظمت و سرافرازى رسانيد و دست خيانتكاران را ا

ممالك اسالم و كشور خود قطع كنيد... بيدار شويد و خفتگان را بيدار 

كنيد. زنده شويد و مردگان را حيات بخشيد. و در تحت پرچم توحيد، 

براى درهم پيچيدن دفتر استعمار سرخ و سياه و خودفروختگان بى 

ارزش، فداكارى كنيد.. اميد است شما عزيزان من، جشن مرگ استعمار و 

 {18} ها ببينيد. ا بزودى بگيريد. اگر ما پيران نبينيم، شما جوانعمال آنر

الزم است طبقات محترم روحانى و دانشگاهى با هم احترام  :و يا 

متقابل داشته باشند. جوانان روشنفكر دانشگاهها به روحانيت و 

يا از  م بگذارند... و كسانى را كه جهالًروحانيون به )روشنفكران( احترا

موجب دور نگهداشتن اين طبقه موثر است از روحانيت، از حود سوء نيت، 

برانند و به آنها اجازه ايجاد تفرقه ندهند و مطمئن باشند كه با ضم اين دو 

 آيد و با جدايى روى آنرا نخواهند ديد قدرت بزرگ، پيروزى بدست مى

{11} 

نقش دانشگاه د: كن روحانى و دانشگاهى تاكيد مى هنوز بر وحدت -

ر كشورى ساختن انسان اسا. مقدرات هر كشورى بدست دانشگاه و در ه

آيند، هست. بنابراين دانشگاه بزرگترين  آنهايى كه از دانشگاه بيرون مى

موسسه موثر در كشروها بوده و بزرگترين مسئوليتها را هم دانشگاه 

 {111}دارد.

اين دو قطب كه عبارت از قطب دانشگاه و بمعناى تمام كلمه 

و روحانيت است. ا ين دو قطب، سرنوشت يك ملت است. چون  دانشگاه

 اينكار، همان كار انبياء است. همه انبياء و قرآن برنامه آدم سازى دارند.

بعدها با حسرت از شكسته شدن اين وحدت روحانى، روشنفكر و 

... اين سد را شكستند. اين دشمنهاى : ازارى و كارگر و ادارى سخن گفتب

اند  ا كه آنوقت علمى بود و حاال عينى شده، لمس كردهشما اين مطلب ر

كه با انسجام دانشگاه و روحانى و بازارى و كارگر و ادارى و غير ادارى 

 توانند كارى انجام بدهند... حتى ابرقدرتها نمى

اما از نابختيارى اين وحدت بى مانند را خود وى با عمل خودكامانه و 

 ...ول از بيان عمومى انقالب شكستعد

شد. از اينرو وقتى  تركيب شوراى انقالب، بايد بازتاب اين وحدت مى

از من براى عضويت شوراى انقالب  1358نزديك نوروز و آغاز سال 

دعوت بعمل آمد و در آن حاضر شدم، تعجب خود را از تركيب شوراى 

انقالب اظهار كردم. گفتم شوراى انقالب معرف وحدت روشنفكران و 

ضعفان نيست. در اينجا روحانيان جانبدار آقاى خمينى روحانيان و مست

اكثريت مطلق دارند و جز آنها اعضاى نهضت آزادى و يكى هم من، عضو 

هستيم. آقاى طالقانى رئيس شوراى انقالب بود. با او صحبت كردم 

اسالمى  هاى سياسى اقالً پيشنهادى طرح كردم كه نمايندگان گرايش

نى از زنان، از دانشجويان، از كارگران، از عضويت پيدا كنند و نمايندگا

دهقانان، از بازاريان در شوراى انقالب عضويت پيدا كنند. پيشنهاد قبول 

 شد اما هرگز تن به عملى كردن آن ندادند.

اى از  در پاريس پيشنهاد كرده بودم كه شوراى انقالب را كنگره
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د. اين فعاالن از اند، انتخاب كن فعاالن سياسى كه در انقالب آزموده شده

كردند.  شدند و يك شوراى انقالب انتخاب مى سراسر كشور بايد جمع مى

با اين پيشنهاد به اين بهانه كه تشكيل شوراى انقالب فوريت دارد و هنوز 

شود،  اى ممكن نمى رژيم شاه از ميان نرفته است و تشكيل چنين كنگره

پاريس اعالم كرد  مخالفت شد. قرار شد اسامى بدهيم. آقاى خمينى در

شوراى انقالب را در تهران تشكيل داده است اسامى اعضاى اين شورا را 

 گذشت. ها از تشكيل فعاليتش مى به من نگفت. وقتى عضو آن شدم ماه

توانست نيروى  اما تنها اين وحدت، كه به عمل نيز درنيامد، نمى

عمومى اجتماعى باشد كه بتواند بطور پايدار مراقب عملى شدن بيان 

انقالب باشد. ضرورت داشت كه احزاب و سازمانهاى سياسى فعاليت آزاد 

گرفتند و كار بر  داشته باشند و گرنه، امور بر مدار روابط قدرت قرار مى

 گرديد. شد و باز سازى استبداد ممكن مى حذف رقيبان استوار مى

 

  

 آنها فعاليت آزادى ضرورت و سياسى احزاب ـ13
  

همان حال كه به من محبت داشت از من نفرت آقاى خمينى در 

داشت. جاى توضيح در اين باره در پايان اين فصل است. از من نيز مپرس 

بدان بيان عمومى  نيست؟ عجالتاً "همراهى ضدين"كه اين سخن بمعناى 

كه او اظهار كرد، سبب شد كه مظهر يكپارچگى ملت بگردد. بدين لحاظ 

خواهم او بيان و نشان انقالب  صادقانه مى به من عالقه پيدا كرده بود كه

اش كنده شده  اين ملت باشد. اما در همان حال از اينكه از عقايد كهنه

كند، مردم سخن و عمل كنونى  است و هربار كه از بيان پاريس عدول مى

گويند اين حرف و اين عمل با  كنند، مى او را با بيان پاريس مقايسه مى

خواهد، از كسى كه او را از فكر استبدادى كنده  حرفهاى پاريس امام نمى

شد تا مستبد  آمد. هراندازه از آزاديبخش كه او بود دور مى بود، بدش مى

 شد. ناآگاه بگردد، از آن محبت كاسته و به اين كينه افزوده مى

دانى كه تا لحظه آخر اصرار داشت كه من چند گروه و حزب  و مى

با وجود احزاب، استقرار استبداد دانست كه  سياسى را نفى كنم مى

بخشند كه از شب  نادانان غير ممكن است. او و استبداديان بر من نمى

پيروزى تا لحظه رفتن به مخفى گاه بقدرى كه توانستم مانع سركوب 

 احزاب شدم.

شب پيروزى انقالب در اجتماعى كه آقاى خمينى نيز در آن حضور 

ها  هدين خلق اسلحه از پادگانداشت، اين خبر كه فدائيان خلق و مجا

كنند، مقدمه اين  ربايند و در ستادهايشان در دانشگاه انبار مى مى

پيشنهاد شد كه در همين گرماگرم پيروزى، بر سر اين دو دسته بريزند و 

كار آنها را تمام كنند. من حرفهاى آقاى خمينى را بياد او و حاضران 

و كشتار؟ و بر عهده گرفتم كه  آوردم و گفتم هنوز استقرار نيافته، كشت

به دانشگاه بروم و مساله اسلحه را حل كنم و نيمه شب بدانشگاه رفتم و 

اند و آقاى هاشمى رفسنجانى  مانع برخورد شدم. گناهى كه بمن نبخشيده

بايد بالفاصله بعد از انقالب "مهر با حسرت گفته است:  11در نماز جمعه 

شدند  فتيم. صد نفر بيشتر توقيف نمىگر اسلحه هاشان را از دستشان مى

ديم در كرديم. اگر اينكار را كرده بو كردند اعدام مى كه اگر مقاومت مى

عمل كه امروزه ميوه خود را بصورت   آن{ 111}وضعيت فعلى نبوديم 

است  "گناه "مقاومت در برابر استبداد خونريز، ببار آورده است، همين 

ميت خود كامه را نفى نكردم و كه چرا گروههاى سياسى مخالف حاك

كرد  اسفند، اصرار مى 14وسيله سركوب آنهانشدم. آقاى خمينى پس از 

كه پنج گروه مجاهدين خلق، جبهه ملى، جاما و دو گروه ديگر را كه بيادم 

 اند، طرد كنم! نمانده

يعنى بيان عمومى شما در روزهاى انقالب و  "خط امام "به او گفتم 

د كه خط امام يعنى اجراى دستورات كنونى او اگر هم ضد او بر اين باور بو

دور  "خط امام"و نقيض باشند. بدينقرار او هر روز بيشتر از پيش از 

كرد  شد و البته حمله اصلى را به نيروهايى مى شد. بازيچه قدرت مى مى

 :"خط امام"كردند. اما  كه برابر تمايل به استبداد مقاومت مى

 كنند، آزاد خواهند بود. مصالح ملت ما كار مىهمه احزابى كه براى 

 جناحهاى سياسى در حكومت اسالمى در اظهار عقايد خود آزادند. و:

با اين حال از يك امر غافل نبود و آن اينكه مانع از وحدت احزاب و 

سازمانها در يك جبهه بزرگ بشود. وقتى از تغيير تركيب شوراى انقالب 

يل جبهه اسالمى آغاز كردم، روزبروز مايوس شدم و بكوشش براى تشك

كرد، اما  شدم كه هر چند خود وى بظاهر مخالفتى نمى بيشتر متوجه مى

كرد. در نجف يك مرزبندى با جبهه ملى  در واقع او بود كه مانع ايجاد مى

 : كرده بود

خرداد  15نهضت مقدس اخير ايران كه ابتداى شكوفايى اش از "

است و تنها بدست تواناى روحانيون با بود، صد در صد اسالمى  1342

پشتيبانى، ملت مسلمان و بزرگ ايران پى ريزى شده و به رهبرى 

شود  يا شخصى يا جمعيتى اداره شده و مى  اى روحانيت بى اتكاء به جبهه

ساله ما چون اسالمى است بدون دخالت ديگران در امر  15و نهضت 

 {112}"ادامه خواهد داشت ادامه دارد و رهبرى كه از آن روحانيت است،

شهريور واقع شد، فرزند او وسيله تلفن با نگرانى  17اما وقتى كشتار 

پرسيد، چه پيش خواهد آمد؟ پاسخ من اين بود كه در صورت برخورد  مى

صحيح و برانگيختن اميد در مردم و كوشش براى جلب و جذب گرايشها، 

ند كرد. و ها و احزاب سياسى، شاه و رژيمش سقوط خواه شخصيت

اى را تهيه كنم و آقاى خمينى همان مفاد را  پيشنهاد كردم متن اعالميه

بنويسند و منتشر بسازند. نوه او حسين آقا، نيم ساعت بعد تلفن كرد و 

من متن اعالميه را خواندم و او ضبط كرد. ساعتى بعد همان متن را با 

 17سبت كشتار تغيير كمى خواند تا بعنوان اعالميه آقاى خمينى به منا

شهريور منتشر گردد و منتشر گرديد. آن اعالميه، عكس حرفهاى باال 

 بود.

بدينسان نه تنها سخن نادرست پنجم مرداد را تصحيح كرد و تا 

تهران از خط درست بيرون نرفت، بلكه مانع از آن شد كه نيروهاى 

بياورند.  بيمناك از استبداد مذهبى بسوى رژيم بروند و او را از انزوا بيرون

و  "رجال بزرگ سياسى"پذيرفت كه  بهر رو با اين اعالميه او نه تنها مى

احزاب و سازمانهاى سياسى در مبارزه شركت دارند، بلكه آنها را دعوت 

 كرد. باستقامت و همكارى مى

اما تاريخ گزارشگر اين واقعيت است كه انقالب در صورتى انقالب 

بزار قدرت سياسى نگردد و كوچه در دستگاه قضايى ا  ماند كه باقى مى

يا انقالبى  "بازپرس نظامى" "بازجويى"اختيار چماقداران و خانه تحت 

قرار نگيرد. در جمهورى اسالمى دستگاه قضايى بايد مستقل از قدرت 

 سياسى بگردد و چماقداران از ميان برداشته گردند.

  

 

 قضايى دستگاه استقالل ـ14
  

ت قوه اجرايى بوده است. داستانها كه در قوه قضاى همواره آلت دس

گويند، گزارشگر اين امر واقع هستند كه دستگاه  باره دادگاه بلخ مى

اند.  هاى استبدادى در تاريخ دراز ميهن ما بوده قضايى وسيله كار قدرت

 اند: در وصف دادگاه بلخ گفته
 

  به شوشتر زدند گردن مسگرى         رىـرد در بلخ آهنگـه كـگن
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اى  گويد كه اين شعر تنها گوشه نگاهى بوضع اسفبار امروز، به ما مى

دهد. وقتى ابن ملجم فرق امام على را شكافت، امام  از حقيقت را نشان مى

را مجازات نكنند و به قاتل نيز يك   تاكيد كرد كه بخاطر او جز قاتل كسى

گذارند، و  مى  ضربه بيشتر وارد نسازند. و امروز در دفتر نخست وزير بمب

گيرى كور و وحشيانه اعدام  در دم گروه گروه جوانان زندانى را از راه انتقام

 كنند... مى

ايم و براى اينكه آنچه بر سر  از بيم آنچه امروز با آن روبرو شده

هاى ديگر آمده است بر سر انقالب ما نيايد، تا توانستيم در بيان  انقالب

قاضى : گاه قضايى تاكيد كرديمالل دستعمومى انقالب بر ضرورت استق

بايد در رئيس و فرد عادى يكسان بنگرد و حكمش درباره همه يكسان 

 {113}اجرا شود.

اشخاص "اما براى اينكه اين استقالل واقعيت پيدا كند، بايد 

به مجازات مجرمان نپردازند: ... مجازات اشخاص جنايتكار و  "متعارف

 {114}احله است نه با اشخاص.مجرم بعد از اثبات جنايت با محاكم ص

در زندان نيز نبايد با زندانى بدرفتارى شود. رفتارى كه بر خالف اين 

اسالم براى  اصل شده بود سبب شد كه آقاى خمينى اين اظهار را بكند :

كسى كه گناه ندارد يك ساعت حبس قائل نيست، آنها هم كه گناهكارند 

 {115}د بهشان بزنند.يك فحش نبايد بهشان بدهند، يك سيلى نباي

خوانى و رفتارى را كه با خود تو كردند كه  وقتى اين سخنان را مى

هيچ گناهى نداشتى، بزندان بردند و همراه كسانى كه با تو در اتومبيل 

كردند،  "مصادره"بودند، توقيف كردند. پول تو و اتوموبيل برادر تو را 

بر كن، آقاى كنى؟ كمى ص درباره گوينده اين سخن چه قضاوت مى

خمينى بيان عمومى ضد انقالب را نيز اظهار كرده است. رهبرانى كه هم 

بيان عمومى انقالب و هم بيان عمومى ضدانقالب را كرده باشند، بسيار 

 نادرند...

كنند،  دآنها شكنجه مىها و زن و زير فشار ما كه در بعضى كميته

كنم كه با  حكم مى ها و زندانبانها به تمام اعضاء كميته: اينطور گفت

زندانيان هر كه باشد بطور انسانيت و اسالميت رفتار كنند و از آزار و 

مضيقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى كنند كه در اسالم و 

حكومت عدل اسالمى اين امور ممنوع و محكوم است و به بستگان 

 {116. }زندانيان در روز معين با مقررات اجازه اقامت بدهند

اين چماق  :اعدام دانستو او چماقداران دوران شاه را درخور 

باشند و تمامشان را بايد كشت زيرا مفسد فى  بدستها واجب القتل مى

 {117} شوند. االرض هستند. سبب كشتار وحشيانه مى

اما بعد از پيروزى انقالب جزب چماق بدستان از همين چماق 

 بكار آمد... بدستها تشكيل شد و در كودتاى خزنده سخت

  
 

  عمومى بيان اجراى ضامن متقى انسان عقيده ـ15
  

وقتى جا و موقعيت روحانيان معلوم گرديد، ما ديگر نه تنها 

ترسيديم كه روحانيان خود استبداد خونريزى برقرار كنند، بلكه  نمى

حضور آنها را در صحنه عامل تداوم انقالب و ضامن به اجرا درآمدن اين 

شمرديم. در اوائل پيروزى انقالب، دو كوشش جانكاه را با  ىبيان عمومى م

آوريم: يك كوشش براى اينكه روحانيان محلى را كه در اين  هم بعمل مى

بيان به آنها سپرده شده ا ست و بزرگترين نقش انسانهاى آزاده شمرده 

روحانيانى كه در اين محل پاسدار   شود، ترك نگويند و ديگرى اينكه مى

سالمى هستند، مورد حمله قرار نگيرند. اينك كه تجربه ما را به انقالب ا

هاى زبانى و قلمى  جايى كه هستيم راهبرده است، گمانم اينست كه حمله

و حتى ترور از سويى و عدم مقاومت كافى در برابر تمايل به تصرف 

 اند. مقامات اجرايى از سوى ديگر، از اشتباهات بزرگ بوده

صلى، شخص آقاى خمينى بود. از لحاظ نظرى، بارى در نظرم ضامن ا

باور ما نادرست نبود چرا كه از لحاظ نظرى، متقى كسى است كه به باور 

كسى است كه عمل او عين  "تالى معصوم"كند.  دينى خويش عمل مى

تر از همه،  عقيده او است. آقاى خمينى در مقام مرجعيت بايد متقى

عملش بايد عين بيانش باشد.  عادلتر از همه علماء باشد. چنين كسى

عنوان گرفت. همه  "خط امام"وقتى او اين بيان عمومى را كرد و اين بيان 

ما مطمئن بوديم كه شخصيت عظيم او بهترين ضامن اجرا شدن اين بيان 

كنيم كه امام على به بيانى كه در نهج البالغه كرده  است. آيا ما ترديد مى

يم چهارده قرن پيش على بيان عمومى گفت كرد؟ با خود مى است، عمل مى

كردند. اما نگفت  بر اساس قرآن داشت ما، مردم از او پيروزى الزم را نمى

 شود بجهنم!  خالفت را خوش است، بيان اجرا نمى

در پى اجراى بيان تا شهادت ايستاد. مردى بود كه در رأس قدرت 

قدرت عمل كرد  قرار گرفته بود قدرت او را از خود بيگانه نساخت و او ضد

 تا شهيد شد.

شود كه بيان به اجرا درآيد. الگوى  اما اينبار وحدت ملت، سبب مى

 كند. قرن صورت عمل پيدا مى 14حكومت على پس از 

دانستيم كه لحظه پيروزى، لحظه وحدت است چرا كه  ما مى

شود بگويد در حركت انقالبى پيروز،  هيچكس و هيچ گروهى حاضر نمى

ت. همواره چنين است. لحظه پيروزى، لحظه وحدت شريك نبوده اس

گردد حضور  عمومى است. اما اين وحدت بعد از پيروزى دچار خطر مى

شود كه  مردى كه عمل او عين بيانى است كه كرده است. سبب مى

وحدت به اختالف بدل نگردد. جامعه از اين پيروزى به پيروزى ديگر راه 

ى خمينى، وحدت جامعه را حفظ بجويد و در همه حال بيان وحدت آقا

 كند. مى

دانى كه براى  در حقيقت اين بيان، نتيجه مطالعه شخص من نبود. مى

دستيابى به بيانى كه همه گرايشها آنرا بپذيرند و حاوى نظرهاى مشترك 

همه گرايشهاى انقالبى باشد، طى سالها، مسائلى را كه در طول تاريخ 

روى مخالف كه همواره بنام مذهب مورد اختالف قدرت سياسى حاكم و ني

كرد را تحقيق كردم. فهرست اين، مسائل و پاسخ مخالفان  عمل مى

قدرتهاى استبدادى را در يك مقاله كه بمناسبت مرگ آقا مصطفى فرزند 

آقاى خمينى نوشتم، گردآوردم. اين مسائل كه در طول تاريخ ايران ميان 

وده است را در مقدمه قدرت استبدادى و مخالفان برسرشان اختالف ب

ام غير اين، برنامه عمل مردانى چون  بيانيه جمهورى اسالمى ايران آورده

قائم مقام و اميركبير و مصدق و نيز سازمانهايى كه در يك قرن اخير بر 

اند، را  ضد سلطه بيگانه و استبداد سياسى عامل اين سلطه مبارزه كرده

شترك را بيرون كشيدم. نيز جمع آوردم و مسائل اساسى و نظرهاى م

محصول كار چند ساله، در زبانى ساده همين بيان عمومى شد كه از زبان 

 آقاى خمينى اظهار شد.

هاى ديگر، اين واقعيت كه رژيم  و ضامن "تالى معصوم"اما غير از 

ساخت كه بيان  شاه در بن بست واقع شده است، بر همگان معلوم مى

ست. بيانى ديگر الزم است كه با توجه عمومى استبداد پهلوى بى اعتبار ا

ها، تهيه گردد. بيانى تهيه گردد كه در عين حال پاسخگوى  به بن بست

آرمانهاى تاريخى اين ملت و راه حل بن بست هايى باشد كه رژيم شاه 

آنها را بوجود آورده بود و خود نيز در آنها گير افتاده بود. بدينقرار بيان 

كرد كه  ها نيز بود و چون عقل حكم مى بستعمومى انقالب، راه حل بن 

ها از  داند كه رژيم شاه بدليل گير افتادن در بن بست رهبرى انقالب مى

پاى درآمد، ناگزير راه حل را به عمل درمى آورد و گرنه خود وى نيز در 

آيد. پس بيان عمومى خود ضامن اجراى  ها گرفتار مى همان بن بست
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 خويش است.

ميرد.  داند كه اگر به آن عمل نكند مى ريض مىاى كه م مثل نسخه

 اين نسخه خود ضامن اجراى خويش است.

ها كه پيش از اين شرح  اين نظر باعتبار خود باقى است. به بن بست

بينى كه اين بيان عمومى راه حل بيرون رفتن از بن  كردم بازگردى مى

ردم، در اين كتاب آو  هاى ايران به شرحى كه ها ست و بن بست بست

بدون اجرا كردن اين بيان عمومى شكسته نخواهند شد. علت آنهمه 

همين بود. اما  "خط امام"تالش براى بازگرداندن آقاى خمينى به 

 افسوس كه...

است، هر چه  "تالى معصوم"كرديم وقتى كسى  بهر رو ما فكر مى

ماند.  پيش بيايد، مشكل هر اندازه بزرگ باشد، على وار بر خط خويش مى

سازد. همواره در لحظات بروز  بان وحدت را به زبان اختالف بدل نمىز

همه بايد با هم : داى او بلند خواهد شد كهخطر شكسته شدن وحدت ص

باشيم. اختالفات كوچك و بزرگ داخلى را كنار بگذاريد. شعار اسالمى 

كند.  بدهيد، همه بايد در يك جبهه حركت كنند، تفرقه ما را خورد مى

 ينده از شما ماخذه خواهند كرد. بايد از نهضت استفاده كرد.نسلهاى آ

{118} 

شود، كه اختالفها از راه  و ا گر كار به اختالف كشيد، او مانع از آن مى

كه اسالم دين رحمت و  حذف كردن مخالفان با خشونت حل گردند. چرا

خواهيم  آميز و مى احكام اسالم احكامى است مسالمت :مسالمت است

 {111. }آميز باشند ها مسالمتهمه قشر

بر   كوتاه سخن آنكه آقاى خمينى اتقى و اعدل علماء از بيانى كه 

رود. استقرار حكومت قانون  زبان خويش جارى ساخته است بيرون نمى

ومنزلت پيدا كردن انسان، وجود آزاديها، وجود وحدت روشنفكر و 

همكاريشان در  روحانى و مستضعفان، وجود احزاب و آزادى فعاليتشان و

ها كه اگر شكسته  عملى كردن اين بيان عمومى و باالخره وجود بن بست

ها كه اگر حل نگردند، رهبران انقالب را همانطور كه  نگردند و مشكل

گردند  سازند، سبب مى بينى به سرنوشت رهبران رژيم شاه دچار مى مى

ترين انقالبهاى كه بيان عمومى به اجرا درآيد و ايران با عملى ساختن بزرگ

 همه دورآنها عصر جديد را در تاريخ بشر آغاز كند.

شديم، ايران زيبايى پيدا كرده بود كه هرگز  روزى كه وارد تهران مى

مانند آنرا هيچ نسلى نديده است. با آنكه هنوز ساواك رژيم شاه و 

نيروهاى قهريه او برجا بودند، اما ايران جوان، تهران از شادى و حالت 

نان، چهره پراميدى پيدا كرده بود. در هواپيما خبرى از اين حالت اطمي

اطمينان و اميد نبود، جنگ قدرت بود: چه كسانى در درجه الو بنشينند و 

چه كسانى در درجه دوم بنشينند. جوانى كه بعدها محافظ مرحوم 

خواهم در درجه اول بنشينم، جا  طالقانى شد، نزد من آمد و گفت من مى

ترسيد مهمانداران بيايند و او را بلند كنند گفتم كنار من  مى بود، اما

گشت.  شد او هراسان مى بنشين و نشست. هر وقت مهماندار پيدايش مى

 ."ترسيد مأمور مى"همان روانشناسى دوران شاه، از 

نزديك و دور نشستن از آقاى خمينى، مساله مهمى بود. فيلم 

گرفتند. هنوز رابطه اصل  عكس مىها  بردارها فيلم برمى داشتند و عكاس

بود. خبرنگارى از آقاى خمينى پرسيد، چه احساسى دارد و او گفت: 

 هيچ؟!

همراه "صبح، نزديك فرودگاه معلوم شد هشت نفر از جمله من 

 "شويم و بقيه بايد بمانند بعد بيايند آقاى خمينى از هواپيما پياده مى

مينى و آقاى مطهرى وارد وقت پياده شدن آقاى پسنديده برادر آقاى خ

هواپيما شدند، امور از نظم پيش بينى شده بيرون رفتند. كمى بر باالى 

رسيد كه آقاى خمينى را روشنفكران به  پلكان ايستادم، اينطور بنظر مى

 فرودگاه رساندند و از آنجا روحانيان او را با خود بردند.

تاديم، از وقتى سوار مينى بوس شديم و بسوى بهشت زهرا براه اف

دنياى ناامنى و بازى بر سر قدرت كه از پس و پيش افتادن از يكديگر 

خنديد. تو زنى، زن ايرانى  شروع شده بود، بدرآمده بودم. تهران مى

اند زبانى  داشته گويم. قرنها مردم ما، دو زبان مى دانى چه مى هستى، مى

رود. دو لباس  ر مىها بكا رود و زبانى كه با نامحرم ها بكار مى كه با محرم

اند، حتى ديورارهاى خانه هاشان دو ديواره بوده است. مردم ما  داشته مى

اند. تو خود در  قرنها از ترس استبداد حاكم، در شرايط مخفى زندگى كرده

اى از  شرائط مخفى بعنوان همسر رئيس جمهورى زندگى كرده

د، برايم حرف ان آورده اضطرابهايت هر بار كه زنگ خانه را بصدا در مى

كنند. بنياد  اى، مردم ما قرنهاست كه در اين شرائط زندگانى مى زده

 فرهنگ اين مردم ترس و بى اطمينانى شده است.

روزى كه وارد تهران شدم، از اين ترس، از اين دو زبانى و... هيچ 

خبرى نبود. اطمينان آنقدر بود كه با مينى بوس همراه خبرنگاران به 

جست و اينك در  . من، كسى كه ساواك در آسمان مىبهشت زهرا رفتم

يافت، در بهشت زهرا در امواج بى كران مردم گم شدم. در  زمين مى

مراجعت مينى بوس را نيافتم. جمعى جوان مرا شناختند و سوار مينى 

بوس ديگر كردند و به شهر آوردند. سر شب بود كه به خانه رسيدم. در 

ر به ذهن من خطور نكرد. همه جا تمام مدت حتى يك لحظه فكر خط

زدند. تا لحظه آخرى  ها بودند و شاد، پراميد، باز، حرف دلشان را مى جوان

كردند. به يادت  كه در ايران با مردم روبرو شدم، همين احساس را پيدا مى

آيد آخرين اجتماعى كه در آن شركت كردم، اجتماع بى مانند مردم  مى

گفتند خوب كردى به  گريستند و مى مىها از شادى  همدان بود. جوان

 خنديم. ها امروز از ته دل شاديم و مى شهر خودت آمدى، بعد از ماه

كرديم، اين حالت شاد، اين اميد،  شديم، فكر مى وقتى وارد ايران مى

اين اطمينان نيروى عظيم انقالب اسالمى ما است و آقاى خمينى، يك 

اد، با توجه به اهميت اين نيرو، با اى ش ساله، مثل پدر خانواده 81روحانى 

تر از عشق  توجه به عشقى كه در اين ملت بيدار شده است، عشقى قوى

صد چندان بيشتر از توانى   فرهاد و عشقى كه به مغزها و به بازوان، توان

كه به مغز و بازوان فرهاد بخشيده بود، عشقى كه به ا ين ملت امكام 

راه بردارند، آرى با توجه به جوان و  هاى مشكالت را از سر داد كوه مى

عاشق شدن ملت ما، خمينى نخواهد گذاشت كه به بيان انقالب خيانت 

 ها برود. روا رود و اميد و اطمينان از چهره

مردم ايران پس از قرنها، اعتماد به نفس، اعتماد بيكديگر پيدا 

ام هاى ترس و بى اعتمادى التي كنند و درژرفاى درون و سيما زخم مى

 يافتند. مى

رسيد، مردى در رهبرى بود كه نه  قرنها ترس و قهر بپايان مى

داد و نه بجان هم افتادن را و نه ترساندن را. اين  خشونت را اجازه مى

چهره، اين چهره فقر زده و سرشار از ايمان، اعتماد و شادى و اميد بود كه 

ردن انديشه داد. اسالم همين است. اسالم فراموش ك جهان را تكان مى

كرد كه اين  ويرانگر، فراموش كردن زور و ترسهاست. چه كسى باور مى

 اسالم پيروز، قربانى اسالم مالتاريا گردد.

رفت. آقاى خمينى از  ضربه از جايى فرود آمد كه هيچ انتظارش نمى

شد.  گريخت و در آغوش مالتاريا از مردم گم مى ميان شاديها و اميدها مى

ى و اميد، با ايمان به توانايى كه در ملت ما پديد آمده بود، با اعتماد و شاد

كرد، بيان عمومى انقالب را رها  جست. زبان انقالب را رها مى جدايى مى

كرد، تا زبان و بيان استبداد را بيابد. استبدادى كه خود معمار آن شده  مى

 اى؟ كردهاى، غم و ترديد مرا درك  دانم حاال كه اينهمه را خوانده بود. نمى
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  فصل دوم
  بيان عمومى استبداد از زبان آقاى خمينى

  

اى صادر كند  دانى كه در پاريس از آقاى خمينى خواستم، اعالميه مى

آميز را  و كيش شخصيت خويش را تحريم كند. عكس، ستايشهاى شرك

تحريم كند. سكوت كرد. حرفى نزد. چند روزى گذشت خبرى نشد. 

پس از يك اعتصاب طوالنى تازه شروع به انتشار  ها در تهران روزنامه

كرده بودند. يادم نيست تاراجى نويسنده اطالعات بود يا مخبر كيهان، 

اى را پايين  بهر رو درباره مجسمه شاه صحبت كردم و گفتم مجسمه

آوريم، عكسى را جاى او بگذاريم. انقالب ناكام است اگر به كيش  نمى

ا و آقاى اشراقى، بفغان آمدند كه اين چه شخصيت پايان نبخشد. احمد آق

ايد؟ درباره آقاى خمينى مردم از روى عالقه  حرفى بوده است زده

كردند! هر چه خواستم حالى كنم  كنند و درباره شاه از روى اجبار مى مى

اند، نه در تاريخ كه در دوران معاصر،  مستبدهاى محبوب فراوان بوده

نى در درون من بوجود آمد، اما آنرا بخود بجايى نرسيد.از اين گفتگو خلجا

شمردم واز خودخواهى بدور.  آقاى خمينى نسبت ندادم. او را عارف مى

ضرب  طلبى را به كسان و اطرافيان نسبت دادم كه معموالً اين ستايش

تر از آش هم درباره آنها رسانيست. گاه شخصيتى كه  المثل كاسه داغ

ينكار بجد مخالف است. بودند و خواهند پرستيده شود، خود با ا مى

دانند و على خود آنها را  دانستند و مى هستند كسانى كه على را خدا مى

 داشت. دشمن مى

 

 روحانيت باالتر از همه،  ـ1
 نه گويم بگويند بله، من مىميليون  35تا  از واليت جمهور مردم

 
و روزى در حضور آقاى خمينى، فرزندش احمد گفت: مردم 

كند اما وقتى مردم  گويند، آقاى بنى صدر، اهلل اكبر را با مردم تكرار مى مى

بندد، معنى اينكار او  گويند خمينى رهبر لب فرو مى بدنبال اهلل اكبر مى

دانم و  اينست كه امام را به رهبرى قبول ندارد. گفتم اين كار را شرك مى

. او حرفى نزد اما اند كنم آقا چطور تا بحال آن را ممنوع نساخته تعجب مى

 اى نشان داد كه مايل نيست اين بحث ادامه بيابد. قيافه

اى  و بعد از سخنرانى يازدهم محرم در حسينه ارشاد، فرزند او نامه

ايد چهارده  به من نوشت. در اين نامه از جمله گفته بود اينكه شما گفته

ست. معصوم بيشتر نيست، مقصودتان اثبات تقصير و اشتباه بر امام ا

مدتى بعد او را ديدم، همين حرف را رد كرد. قسم ياد كردم كه وقتى 

انديشيدم. اما حاال كه شما اين حرف را  آنحرف را زدم جز بخودم نمى

اند از  زنيد، اگر بگوئيم اشتباهى نشده است پس ناچار همه آنچه شده مى

اگر  كنند اند. به شما خدمت نمى روى عمد و با علم و اطالع صورت گرفته

ايد. اگر بخواهيد روى صندلى اشتباه  گويند، شما هيچ اشتباهى نكرده مى

 بنشينيد، شما را روى صندلى محكوميت خواهند نشاند.

بعد كار مداحى باال گرفت و امروز به تصديق همه، مداحى از او از 

مداحى از شاه بيشتر شده است. و آدمى كه بايد حكومتى بروش على 

ى يكبار نگفته است از صبح تا شام مداحى در راديو و كرد، حت برقرار مى

ها و منبرها، خود نشانه گرايش به استبدادهاست. على  تلويزيون و روزنامه

 چنين گفته است.

كار از اينحد هم گذشت. او كه ارسطو زده است، خود را تجسم خدا 

دهد. يادت هست روز  شمرد. اين در درون او است و در بيان بروز مى مى

خرداد، همان روز كه پس از دادن پاسخ به او از خانه خواهرم به مخفى  25

گاه رفتم. آنروز از من خواست بيايم توبه كنم، گفت توبه كنند. من خواهم 

پذيرفت، يادش آمد قافيه را باخته است اضافه كرد ملت خواهد پذيرفت. 

پذيرد.  كنند و هم او است كه مى فراموش كرد كه توبه را بدرگاه خدا مى

تر كردن جو استبدادى  هر اندازه لجاجت در بيشتر كردن خفقان و تاريك

رود و بيشتر از  سازد، بيشتر در دنياى تخيلى فرو مى كشور را فزونتر مى

دهد. آن عارف و مراد چگونه تا اينحد سقوط  اينگونه عالمتها نشان مى

 كرد؟

نى از ميان هاى اجرايى بيان عمومى انقالب، بدست آقاى خمي ضامن

 برداشته شدند. اين ويرانگرى را از خودش شروع كرد.

در حكمى كه براى آقاى مهندس بازرگان امضاء كرد، به استناد 

اعتماد عمومى بخودش و نيز واليت شرعيه، او را نخست وزير و اطاعت از 

او را بر همه واجب كرد. اين اولين عدول از بيان پاريس بود. شرائط به 

كردند و به اعتبارى اقتضاى آنرانمى  تضاى اين عدول را مىاعتبارى اق

كردند. به اين اعتبار كه هنوز آقاى بختيار نخست وزير بود و وزارت 

ها و دستگاههاى نظامى و انتظامى در دست دولت انقالبى نبودند.  خانه

شيوه ديگرى براى تعيين نخست وزير در دسترس نبود. اما آقاى خمينى 

 كار را باستناد راى اعتماد عمومى ملت بخود، انجام دهد.توانست اين مى

در اين باره با او صحبت كردم، بخصوص درباره واجب كردن اطاعت. 

به او گفتم در شرع امر بمعروف و نهيى از منكر واجب است. شما عبارت 

ايد مثل اينكه انتقاد از دولت هم حرام است. او گفت خير  را طورى نوشته

يست. انتقاد بايد كرد. قرار شد در يكى از صحبت هايش اين انتقاد حرام ن

معنى را يادآور شود و يادآور شد. مقصودم آن نبود كه دولت مهندس 

بازرگان انتقادپذير گردد. مقصودم اين بود كه از ابتدا سنگ بناى استبداد 

 دينى گذاشته نشود.

ت از آن پس، تا وقتى فكر كوبى، شروع شد ديگر صحبتى از والي

كرد   فقيه نبود. در قضاياى كردستان، فرصتى بدست آورد و فرمانى صادر

و در آن عنوان خود را فرمانده كل قوا قرار داد. اينكار نشاندهنده تمايل 

مهار نكردنى به عناوين قدرت بود. البته توجيه وى اين بود كه ارتش كار 

ند و ارتش كرد، مهندس نتوانسته بود خود را به فرماندهى بقبوال نمى

پذيرد و تحت فرماندهى او عمل  كرد، اما فرماندهى او را مى پيروى نمى

دانست.  هاى روزهاى اول را نشانه درستى اين نظر مى كند و موفقيت مى

صد در صد مخالف بيان پاريس بود  من با اين نظر مخالف بودم چرا كه اوالً

ديدند  تى مردم مىو از آنجا كه پيروى، جنبه اعتقادى و عاطفى داشت، وق

ميان بيان انقالب و بيان و عمل كنونى تضاد وجود دارد، در آقاى خمينى 

 نگرند و نه مرجع دينى. و ثانياً بطور روزافزون بعنوان يك آدم سياسى مى

بر اين باور بودم كه مشكل فعال شدن ارتش با فرماندهى كل قوا شدن 

نگرند و نه مرجع  ى مىآقاى خمينى بطور روزافزون بعنوان يك آدم سياس

بر اين باور بودم كه مشكل فعال شدن ارتش با فرماندهى كل  اًلثدين. و ثا

شود. در عمل معلوم شد حق بجانب من  قوا شدن آقاى خمينى حل نمى

بود. معاون استاندار كردستان كه بعد استاندار خوزستان شد و مسئوليت 

شوراى انقالب به جنايت جنگ به مقدار زياد بر عهده او است، در 

صراحت گفت كردستان را از دست رفته بدانيد. و وقتى فرماندهى 

 نيروهاى مسلح را به من تفويض كرد، ارتش در واقع از دست رفته بود.

بتدريج الزم ديد روحانيت را از نو تنها رهبرى كننده انقالب بخواند 

 وع كرد كه:از اين سخن شر هاى دولتى برانگيزد. و آنها را به تصرف مقام

 "شبيه پاپ"روحانيان درعين حال كه نبايد دستگاهى مانند معاويه و "

 "درست كنند، در عين حال نبايد به اعتزال و گوشه نشينى بگرايند.

{111} 

اسفند كه جمعيتى عظيم از سراسر كشور  14البته اين بيان در روز 
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ر سر آقاى كاشانى در احمد آباد گرد آمده بود، بيانگر بيم از باليى بود كه ب

آمده بود. اين ترس روز بروز كه وقايع گزارشگر ناتوانى در اداره كشور 

شد. در اين اواخر به جمعى از روحانيان تهران گفته  شدند بيشتر مى مى

بود، بياييد كارها را در دست بگيريد. كشور با اين خطر روبرو است كه از 

ان را بكلى كنار بزنند. ها كارها را قبضه كنند و روحاني"كالهى"نو 

 س جمهورى بوده است.گفته بود فعالًمقصودش خطر از جانب رئي

توان او را كنار گذاشت، خطر دارد. اما آن روحانيان نظر داده بودند كه  نمى

ها و ناتوانيشان و فسادشان، روحانيت و دين را با  ماندن روحانيان در مقام

نظر خانه او را ترك گفته  خطر نابودى مواجه ساخته است. با اختالف

 بودند.

ام، نه در متن اوليه و نه  دانى و پيش از اين نيز گفته همانطور كه مى

در پيش نويس آماده شده قانون اساسى، سخنى از واليت فقيه نبود. 

پيش نويس قانون اساسى هرچند بطور كامل بازتاب بيان پاريس نبود، اما 

د بيان پاريس، تنظيم شده بود: بر اساس واليت جمهور مردم و در حدو

ها زياد شدند. با آقاى  روزهاى اول مخالفتى با آن اظهار نشد و موافقت

دانم بچه مناسبت به قم رفتيم. آقاى موسوى  موسوى اردبيلى نمى

اردبيلى درباره پيش نويس به آقاى خمينى گفت: پيش نويس را همه 

اند،  ها هم راضى شدهكنند. روشنفكر اند و احساس رضايت مى قبول كرده

اش به تبسم باز شد. اصرار داشت حاال كه اينطور است  آقاى خمينى چهره

ديگر مجلس موسسان الزم نيست با رفراندوم زود تصويب كنيد. در 

جلسه شوراى انقالب كه با حضور طالقانى و آقاى مهندس بازرگان و دكتر 

انى شوراى سحابى در قم تشكيل شد، باز آقاى خمينى و اعضاى روح

انقالب اصرار داشتند كه قانون اساسى با رفراندوم تصويب شود. انصاف 

بايد داد كه آقاى هاشمى رفسنجانى پيش از آن در جلسه شوراى انقالب 

گفته بود كه تركيب مجلس موسسان، تركيب ارتجاعى و متعصبى از آب 

ن گفتم چو درخواهد آمد اين پيش نويس را تصويب نخواهد كرد. من مى

اند مجلس موسسان، بايد مجلس مزبور تشكيل بشود  آقاى خمينى گفته

كند. آقاى مهندس بازرگان و  واال اين قانون اساسى استوارى پيدا نمى

دكتر سحابى نيز با مجلس موسسان موافق بودند. البته شايد فكر 

نفر را نامزد شركت در آن مجلس بكند و  711تواند  كردند، مالتاريا نمى مى

شود پيش نويس به تصويب  براين تركيب مجلس موسسان سبب مىبنا

برسد، با كمى تغييرات مطلوب! در آن جلسه آقاى خمينى خطاب به من 

گويم  ام و امروز مى گفت: شما غصه نخوريد كه ديروز آن حكم را داده

زنم و فردا اگر مصلحت  رفراندوم. من هر حرفى را مصلحت ببينم امروز مى

زنم. من پاسخ تندى به او دادم كه آقاى مهندس  ا مىديدم عكس آن ر

بازرگان در بيرون بسيار از رفتار من ستايش كرد و به او گفتم: شما متوجه 

 باشيد كه پيرو محمد )ص( هستيد و نه ماكياول و...

ها بدور بودند، شروع به  اى از روشنفكران، كه از واقعيت اما، پاره

ش نويس قانون اساسى غوغا براه عيب تراشى كردند و در اطراف پي

انداختند. و همين امر بهانه بدست مالتاريا و نقشه پردازان پشت پرده داد 

ك مساله واليت فقيه را طرح كنند و به سرعت آنرا به چماقى بزرگ بدل 

خواهند روحانيت را كنار  سازند. بار ديگر بيم دادن و ترساندن كه مى

 مام قدرت به ميدان آيد...بزنند، سبب شد كه مالتاريا با ت

قرار بر مجلس خبرگان شد و بنا بر اين شد كه در معرفى نامزدها 

طورى عمل شود كه دو سوم نمايندگان غير روحانى و يك سوم روحانى 

بشوند. طوفان گروگانگيرى برخاسته بود و با خود استبداد فقيه را آورده 

اال ديگر از ضرورت درصد مجلس از روحانيان شد آقاى خمينى ح 11بود. 

دولت ما اسالمى است و شما بايد " زد: از واليت فقيه حرف مىپيروى 

پشتيبان واليت فقيه باشيد تا آسيبى به اين مملكت نرسد. شما كه 

درست از اسالم مطلع نيستيد كارشكنى نكنيد. ملت به جمهورى اسالمى 

محو خواهيد رأى داده است. همه بايد تبعيت كنيد كه اگر تبعيت نكنيد، 

 {111}"شد.

 اند. راى داده "جمهورى اسالمى"گويد مردم به  در اين بيان مى

اند و  هاى مسموم را گرفته آنها كه قلم " :گفت شود وقتى مى معلوم مى

و اين حرفها را  "دمكراتيك"و  "ملى"نويسند و  برخالف اسالم چيز مى

هيم. ملت ما اسالم را خوا آورند، از آنها نپذيريد. ما اسالم را مى به ميان مى

 {111} "خواهند. مى

 "گرا و ليبرال ملى"دانست كه از ملى و دمكراتيك، منظور  مى

بمعناى غربى كلمه نيست. منظور اينست كه واليت با جمهور مردم است 

شود. با روش  و اين واليت از طريق انتخابات بوسيله منتخبان اعمال مى

يج زمينه فراهم آورد و بگويد خواست بتدر خاص خويش در واقع مى

 مردم خود واليت فقيه راخواستند.

خوانى، خود او بود كه مرحله اول حكومت اسالمى  به شرحى كه مى

را مرحله حكومت ملى خواند، حكومتى كه بايد برنامه استقالل و آزادى را 

اجرا كند و هم او بود كه تاكيد كرد اين جمهورى، دمكراتيك خواهد بود. 

ها، تمايل  نك به اعتياد پيشين بازگشته بود و با بيشتر شدن مشكلاما اي

نياز به زور   شد كه شد. نادانى، سبب مى بيشتر مى "استبداد صالح"او به 

شد. فريادها را  برآورده نمى "مستبد صالح"بيشتر گردد و اين نياز بدون 

ل اجراى رود، بجاى آنكه بدنبا دانست كه براه رژيم شاه مى شنيد، نمى نمى

رفت و بن  ها را باز كند، بدنبال بيان شاه مى بيان پاريس برود و بن بست

 گردانيد. ساخت و خود را در آنها زندانى مى ها را فزونتر مى بست

گرديد كه آقاى خمينى  سبب مى "استبداد"اعتقاد به ضرورت 

اش بماند. در پاسخ آقاى  نتواند در محدوده قانون اساسى خود ساخته

نى گفت: خالف قانون اساسى عمل كردن، خالف شرع نيست. اما بعد تهرا

آشكارا در آغاز سالى كه سال قانون عنوان داده بود، تمامى اصول قانون 

 شدند، زير پا گذاشت: اساسى را كه بحقوق ملت راجع مى

گويد، تظاهرات و اجتماعات آزادند و نياز به  قانون اساسى مى -

ارد. وى تظاهرات به حمايت رئيس جمهورى را اجازه وزارت كشور نيز ند

شمرد و  "باغى"مخالفت با پيامبر اسالم خواند شركت كنندگان در آن را 

ساله را به اين جرم اعدام كردند. معروف است كه آقاى  16تا  11دختران 

گويد، تعداد توقيف شدگان از حد گذشته  رود و مى قدوسى نزد وى مى

 "باغى"كم آنها معلوم است دهد، ح د. جواب مىاست، با اينها چه بايد كر

 1.هستند

ها را با اطالع او توقيف كردند، نه با اطالع كه با دستور او  روزنامه -

ها بخود من گفت كه  توقيف كردند. يكى دو هفته قبل از توقيف روزنامه

 ها را خواهد بست. ها را خواهد شكست و اين روزنامه همه اين قلم

اند. بدون اينكه  تن اعدام شده 1111ن كرد و تا امروز عقاب بال بيا -

قانون از پيش تصويب شده باشد و كودكان و نوجوانان از پيش دانسته 

 باشند كه شعار دادن و سنگ پراندن، مجازاتش اعدام است.

 و...

اما اين تمركز قدرت، را باز بشيوه خود انجام داد. نخست سر و صدا 

ى ملى بايد مجلس شوراى اسالمى بشود. براه انداخت كه مجلس شورا

بيهوده كوشيديم توضيح بدهيم در قانون اساسى، شوراى ده، شوراى 

شهر، شوراى استان و شوراى ملى آمده است يعنى شورايى كه نمايندگان 

آيند و كلمه اسالم جا و محل  شركت كننده در آن از سراسر كشور مى

جلس شوراى اسالمى شد. ندارد. اما حكم فقيه ولى بود، و مجلس، م

                                                           

د داشتن تواند بگويد با وجو ممكن است اين اطالع صحيح نباشد، اما او نمىـ 1
 گيرد. ها بى اطالع است و گناه آنها را بر عهده نمى واليت، از اعدام
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كرد  بعدها، معلوم شد آدمى كه پيش از آمدن به تهران مراقبت تمام مى

كه مذهبى و ملى را با هم بياورد، اينك دشمنى با كلمه ملى را بدانجهت 

دهد كه مجلس بعنوان يك قوه نه بمردم كه به واليت  از خود نشان مى

 فقيه وابسته گردد.

ال با مردم را قطع كرد تا به آقاى در جريان عمل نيز مجلس اتص

 خمينى متصل گردد و بظاهر مطيع امر اوست.

ما بهمان مشخصه اصلى رژيم شاه رسيده بوديم. مجلس مطيع 

 شده بود. "ولى امر"

شوى چرا آنهمه اصرار داشت اختيار نصب نخست  و اينك متوجه مى

ل دادند، وزير را از رئيس جمهورى بگيرد و چرا در هيات دولتى كه تشكي

گفت وزيران همه مقلدان امام  با اصرار مى "عاقل كم دانش"آقاى رجايى 

 هستند...

بدينسان آقاى خمينى، مجلس، قوه قضائيه، قوه مجريه، نيروهاى 

مسلح را تحت امر كامل درآورده است و در استقرار قدرت استبدادى، 

يز به ساواك را كم داشت. نخست جاسوسى را واجب كرد و اين روزها ن

 تجديد سازمان ساواك جديد مشغولند.

از استبداد شاهى سرآمد شد. هم در زندانى  "مذهبى"اين استبداد 

كردن، هم در غارت كردن، هم در شكنجه كردن و هم در اعدام كردن 

نادانتر است بنابراين به زور بعنوان كارآمدترين وسيله و بلكه تنها 

 شود. شناسد بيشتر متوسل مى اى كه مى وسيله

ميليون نفر  35در خود محورى نيز از شاه باالتر رفت. گفت: اگر 

 بگويند بله من خواهم گفت نه!

بدينسان، ضامن اصلى به اجرا درآمدن بيان انقالب، خود به دشمن 

توانستم اين فاجعه را تحمل كنم ؟ فرشته بطور  اصلى بدل شد. چگونه مى

شد. بارها  شيطان مىشد.  مقاومت ناپذيرى تسليم وسوسه قدرت مى

افتد  نوشته بودم كه داستان شيطان، داستانى است كه هر روز اتفاق مى

اين بار نيز اتفاق افتاد. من از آنها بودم كه با تمام توان كوشيدم، فرشته، 

 فرشته بماند اما افسوس...

او به بيان انقالب باور نداشت. به آمريت خويش بعنوان مقام عالى 

ور داشت. از اداره امور كشور آگاه نبود و همانطور كه مذهبى و فقيه با

هاى  ام، اهل ابتكار نيست، اهل عكس العمل است، اين زمينه، زمينه نوشته

مذهبى كه در قسمت اول اين نوشته برايت شرح كردم، زمينه مساعدى 

خواستند استبداد را بازسازى كنند،  بود كه عوامل داخلى و خارجى كه مى

امل بهره بردارى كردند. براى مثال، وقتى روشنفكر نگرانى از آن بنحو ك

كردند، بجاى  خود را از تمايل به استبداد و عدول از بيان پاريس اظهار مى

بازگشت به بيان پاريس و حفظ وحدت روحانى با روشنفكر، عكس العمل 

وى بصورت كوبيدن و راندن روشنفكران و خواندن روحانيان به حكومت 

تر  . به سخن ديگر بجاى باز كردن بن بست، آنرا تنگكرد تجلى مى

 كرد. مى

را  "حاكم مقتدر"پس از آنكه نقش رهايى بخش را رها كرد و نقش 

 هاى ديگر پرداخت. پذيرفت، از بين بردن ضامن

  

  

 روشنفكران حذف ـ2
  

در اوائل كار بود. شبى براى ديدن او به مدرسه رفاه رفتم. آقاى 

آنجا بود، متن آئين نامه يا اساسنامه )يادم نيست( طالقانى را ديدم، 

بينيد در  شوراى انقالب را به من داد. گفت بخوانيد، اگر اصالحى الزم مى

رويد، به نظر او برسانيد، تصويب  آن بكنيد و حاال كه نزد آقاى خمينى مى

كند به اجرا بگذاريم. من هنوز عضو شوراى انقالب نبودم. متن را خواندم 

ى اصالحات در آن بعمل آوردم. متن مقدماتى داشت كه نهضت و بعض

موفق به ملى  1321اسفند  21شود در  مردم ما از نهضت تنباكو شروع مى

اش سخت برافروخته شد، فرياد برآورد اين  شود و... قيافه كردن نفت مى

گذارم اين نهضت اسالمى را  نهضت هيچ ربطى به قضيه نفت ندارد. نمى

هبرى كرده است. به قضيه نفت و مصدق بچسبانند. گفتم كه روحانيت ر

در آن نهضت نيز روحانيان شركت كردند، مراجع بر وجوب ملى كردن 

نفت فتوى دادند. مردى مثل آيتاهلل حاج محمد تقى خونسارى مرجع بود 

اند.  و در نهضت فعال بود.در اين نهضت نيز روشنفكران زحمت كشيده

كرده بودند و قربانيانش اغلب از اينها بودند.  زندانهاى شاه را اينان پر

اند، هر چه كرده است روحانيت كرده است.  پاسخ داد، خير هيچكار نكرده

اى كه در پاريس بوديم، مژدگانى رفتن شاه را  به او گفتم در آخرين هفته

از شما گرفتم. قرار شد با شما همواره با صراحت حرف بزنم. نه تنها معمار 

ايد خراب  ايد و نبايد آنچه را ساخته كر و روحانى شما بودهوحدت روشنف

شويد و آنها هم  كنيد، بلكه بدون روشنفكران قادر به اداره كشور نمى

شوند از موقعيت همكارى و هموزنى به موقعيت مادونى و  حاضر نمى

گوييد،  فرمانبرى توام باتحقير، پايين بيايند. گفت، احمد آباد را چه مى

اند، بدزدند. حرفهاى نوه  خواهند انقالبى را كه مسلمانان كرده اينها مى

اش  اش درباره مصدق نبوده است، همه مصدق در احمدآباد، يك كلمه

كنند، مفت بدست  درباره در دست گرفتن قدرت بوده است كه فكر مى

 آنها خواهم داد. خير نخواهم داد...

ه اجتماعات، به ها، ب بهر رو، حمله عمومى به احزاب، به روزنامه

روشنفكران شروع شد و روز بروز شدت گرفت. در باره روحانيت با اين 

ايد در رأس اين قوا،  امروز اشخاصى كه ديده" عبارت شروع كرد:

روحانيت بوده است و روحانيت مقدم بر همه اقشار در اين نهضت قيام 

جيد كرده است و ساير ملت دنبال آن بواسطه اسالميت و بواسطه قرآن م

اند كه با روحانيت معارضه كنند. آنهايى  قيام كرده است، در صدد برآمده

كنند  كه در اين نهضت هيچ خطى نداشته اند، امروز از روحانيت انتقاد مى

گويند، روحانيت نباشد. اين خيال خامى است براى اشخاص خام و يا  و مى

يت هستيم. براى اشخاص خائن. روحانيت در راس ما است و ما تبع روحان

ملت ما تبع روحانيت است و اگر روحانيت در كار نبود، اين نهضت به ثمر 

 {112}"رسيد. نمى

بدينسان، همان حرفهايى را كه در آن شب به من زد، بدينصورت 

 تكرار كرد:

  روحانيت در راس است -

 ديگران خطى نداشته اند -

 مردم تابع روحانيت هستند -

دم نيست با روحانيت است. اما همه و واليت ناچار با جمهور مر

 روحانيت؟

موافقند، بقيه مطرودند. جريان امور  "ولى فقيه"خير، آنها كه با 

 گزارشكر اين واقعيت شد.

تا آنجا كه امروز در رأس سه قوه اجرايى و قضايى و مقننه، سه 

تفنگدارى )مهدوى كنى و موسوى اردبيلى و هاشمى رفسنجانى( كه 

قرار دارند. وسايل ارتباط جمعى از راديو و تلويزيون و برايش مانده است 

هم در  "بقيه امور"ها در دست مالتاريا است. نيروهاى مسلح و  روزنامه

دست آنهاست، حزب جمهورى اسالمى هم بعنوان پوشش در دست 

 آنهاست.

رژيم شاه، بتدريج روحانيان را حذف كرد و تمام كارها را بدست 

الران سپرد. بن بست او تا اينحد مجال را بر او ديوان ساالران و فن سا
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كرد چرا كه ديوان ساالران و فن ساالران توانايى چرخاندن  تنگ نمى

دستگاه ادارى و توزيع واردات و... را داشتند. مالتاريا در تنگناى 

 ترى است چرا كه خود اين توانايى را ندارد. سخت

ام. درباره  دادهپيش از اين درباره نقش روشنفكرتاريا توضيح 

ام، اينك بايد ببينى، نياز سياسى  مالتاريا، و روابط اجتماعى حرف زده

شد؟ چون  فورى به شكستن مقاومت روشنفكران چگونه توضيح داده مى

ام، در اينجا استدالل او را  در اين باره با آقاى خمينى صحبت كرده

 آورم: مى

ناهگاهى ندارند و روحانيان به اين دليل ساده كه غير از اسالم پ

دهند، پس چاره ندارند جز  بدون اسالم موجوديت خويش را از دست مى

اينكه مراقبت كنند اسالم به اجرا درآيد. اما روشنفكران چنين نيستند. 

توجهشان به اسالم براى خالصى از رژيم شاه بوده است. حاال كه خالص 

ها، حكومت كردن خواهند روحانيت را كنار بزنند. مسئله آن اند مى شده

كنند براى  اند، در زير لواى اينها عمل مى است. منافقين را جلو انداخته

تضعيف روحانيت و كنار زدن روحانيت و بعد كه كار روحانيت را تمام 

 زحمتى ندارد. "منافق"كردند، از بين بردن 

الگويش على و معاويه و منافقين بودند كه وسيله كار واقع شدند و 

ت معاويه ناچيز شدند. البته اين فكر در او قوت تمام داشت بعد هم بدس

را تمام نكند، ديگر كسى حريف آنها  "روشنفكران"كه اگر او كار 

شود. همان حرفى كه على )ع( درباره خوارج زد كه اگر من كار آنها را  نمى

توانست ريشه كن سازد. پس اينكه  كردم، اين بال را كسى نمى تمام نمى

شمرد، به اين دليل روشن بود كه آنها  مى "كافران"را بدتر از  "منافقين"

بنام مسلمان درد حكومت دارند، او و روحانيت اگر هم تشنه قدرت 

باشند، چاره جز اجراى اسالم ندارند. بدينقرار در نظر او روحانيت بحكم 

موقعيت اجتماعى خويش، ناگزير است در جنگ بى رحمانه ايدئولژيك، 

ا حفظ كند، حال آنكه روشنفكران راحت از سر اسالم در سنگر اسالم ر

گذرند. به روشنفكران مذهبى نيز اعتمادى نيست. دنياى امروز و فردا  مى

دنياى پرآشوبى است. اگر اينبار اسالم حفظ نشود، هرگز حفظ نخواهد 

 شد.

با اينحال در آغاز به روشنفكران مذهبى نياز مبرم بود. بنابراين 

شد. اما اگر هم از ابتدا  غير مذهبى مى "وشنفكرانر"حمله متوجه 

هاى  اى وجود نداشت، بتدريج تضعيف روشنفكران مذهبى از هدف برنامه

شد. در دوره بعد، يعنى وقتى كه بنا  مهم حمله عمومى به روشنفكران مى

روشنفكران "حكومت را در دست بگيرند،  "نهادهاى انقالبى"شد 

 گرفتندهدف اصلى حمله قرار  "مذهبى

هاى دانشجويان خط  دانى كه تمام افشاگرى تو مثل همه مردم مى

ها. جاى "ملى"امام درباره دو گروه بيشتر نبود: اعضاى نهضت آزادى و 

 "اسناد"شگفتى ندارد كه در سفارت امريكا فقط در باره اين دو دسته 

بجامانده باشند؟ بهر رو كوبيدن بى رحمانه و همه جانبه اين دو گروه، 

حتى بيشتر از مجاهدين خلق و روشنفكران غير مذهبى هدف حمله قرار 

اى تشبيه  گرفتنشان، بى دليل و بدون توجيه نبود. اينها به دروازه

رفت، بدست منافقان  شدند كه از آن نسل جوان از اسالم بيرون مى مى

سال گذشته  55دادند. تجربه  ها مى افتاد و آنها تحويل ضد اسالمى مى

هاشان، مانع تحقق مكتب  "ليبرال مآبى"اين بوده است؟ اينها با غير از 

شوند. اينها به فرهنگ غربى بيشتر  شوند. مانع از اجرا شدن اسالم مى مى

اند تا اسالم، مانع اجراى يك سياست قاطع در اسالمى كردن  وابسته

 جامعه ايرانى هستند...

كردنشان، اين  اما در واقع تحقير اين دو گروه، تابع كردن و ساكت

بار براى زهر چشم گرفتن از كادرها بود. بدانند كه بايد از مالتاريا و 

همدستان فرمانبرند و سر را پايين بياندازند و ساكت كار خودشان را 

دانند كه بدون كادرها قادر به اداره امور  دانستند و مى بكنند. مى

بايد پيروى كنند.  شوند. اما كادرها، حق مشاركت در قدرت را ندارند نمى

اينطور  "ها مكتبى"در دست  "هاى كليدى پست"ضرورت قرار گرفتن 

شود كه عملى كردن اسالم خالص، بايد بدست كسانى انجام  توجيه مى

بگيرد كه بواليت فقيه باور دارند. غير مكتبى و مسلمان معمولى و غير 

روحانيت و ها قرار بگيرند، واليت فقيه و  مسلمان،كه اگر در اين مقام

 اسالم را كنار خواهند زد.

بر  "شرق"و به  "غرب"در همين دوره، دو گروه وابسته به 

افزوده شدند و همكارى با يكديگر را بخصوص در كوبيدن  "ها مكتبى"

گروه ما شروع كردند. اينبار ما هدف قرار گرفته بوديم. توجيه 

مينى بود: اين دو گروه نيز درست همان توجيه آقاى خ "ايدئولژيك"

كردند كه رئيس جمهورى و گروهش خطر  تبليغ مى "شرق"وابستگان به 

اصلى هستند چرا كه او عالوه بر داشتن كادرهاى الزم، برنامه نيز دارد و 

خواهد بكند. فرماندهى نيروهاى مسلح نيز با او است. پس  داند چه مى مى

ها را، تالش  بههاو بنيانگذار بناپارتيسم است. كوشش توام با ايثار در ج

كردند و براى آرامش خاطر پيروان  براى ناپلئون بناپارت شدن توجيه مى

گفتند پس از آنكه كار بنى صدر و گروه او را بدست حزب  خود مى

 كنيم. جمهورى تمام كرديم، با يك ضربه فنى كار اين حزب را هم تمام مى

اضر همه از زنند و در حال ح جانبداران امريكا نيز همين حرف را مى

كنند تا كار بنى صدر و گروه او را تمام كنند و ناپلئون  هر سو حمله مى

 صحنه سياسى ايران بشوند.

ام و هم در حضور توضيح  بهر رو من براى آقاى خمينى هم نوشته

روشنفكران "كنند اول بايد كار  ام كه مخالفان اسالم نيز فكر مى داده

حانيان خود قادر به اداره نيستند. گويند رو راتمام كنند. مى "مسلمان

و روشنفكران استقالل طلب از  "روشنفكران مسلمان"پس از اينكه 

صحنه رانده شدند، اداره كشور بخواهى نخواهى در دست آنها قرار 

كرد تا  خواهد گرفت. اما بديهى بود كه او خطر فعلى را بحال خود رها نمى

درآينده دور بسپرد. در ذهن خود را به دغدغه خاطر نسبت به خطرى 

شد اما نه بعنوان شريك قدرت  حفظ مى "روشنفكر مذهبى"نظر او بايد 

 بلكه بعنوان تابع و عامل اجرايى.

اما نه روشنفكران حاضر به تابعيت بودند و نه كادرها حاضر به 

و  "رياضت اقتصادى"اطاعت، اين بود كه با الهام از روش استالين، شعار 

عنوان شد. با وجود سياست رياضت،  "ب بر تخصصتقدم مكت"همراهش 

اى است كه طبيب  ماند. اين همان دوره نيازى به روشنفكران و كادرها نمى

هايى را در اين و آن شهر كشتند. به بهانه بهايى بودن و يا حاضر نشدن 

كردند كه  بر سر مريض.اين همان دوره است كه بشدت تبليغ مى

ان بميرند، اما پزشك غير مكتبى معالجه ها حاضرند فرزندانش خانواده

شديم  هاى جنگ با مشكالت بزرگ روبرو مى شان نكند. حتى در جبهه

راندند. اين همان دوره  چرا كه اطباء و پرستاران را به عناوين گوناگون مى

كردند. تعطيل دانشگاه و نيمه  است كه بر ضد تخصص جو سازى مى

جرا ماندن طرحها و اين سخن آقاى هاى جديد و بالا تعطيل شدن كارخانه

ها و...  روند و آن جو سازى و حمله خمينى كه مغزها بجهنم كه از ايران مى

داد، بلكه وضع آينده را  نه تنها وضع حاضر را پر از مخاطره جلوه مى

نمود كه امروز كارى  نمود. در نظر كادرها، اينطور مى تر مى تر و تاريك مبهم

است قناعت بحداقل نيز در آينده كمتر از امروز نيست اما ناامنى و سي

گذارد. قبول زندگانى توام با هزار خطر  محلى از اعراب براى آنها باقى مى

رسيد، آسان نيست. سيل مهاجرت  تر مى اى كه بنظر تيره با يأس از آينده

 شد. و فرار مغزها بدينسان برانگيخته مى
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مهاجرت بخارجه چه در شوراى انقالب و چه بعد درباره سيل 

ام و در كارنامه نيز از آن  كرديم. چند سرمقاله نيز نوشته صحبت مى

دادند، همان جوابى بود كه از رهبرى حزب  ام. جوابى كه مى صحبت كرده

گويم جواب را از رهبرى حزب آموخته بودند، به  توده آموخته بودند. مى

گفت وضع  مى اين دليل كه سفير روسيه شوروى در مقام دلدارى، به من

تر بود. كادرها همه، كشور را  ما در روسيه بعد از انقالب بسيار اسفناك

ترك كردند و ما همه چيز را از صفر شروع كرديم. بنابراين آنها هم يا از 

آقاى سفير شنيده بودند و يا از حزب توده. بهر رو همواره جواب اين بود 

كنيم،  فداى روشنفكران نمى كنيم. اسالم را كه اسالم را فداى كادرها نمى

كشيم. روسيه  كنيم. اگر الزم باشد سالها رياضت مى آنها را فدا مى

 شوروى هم همينطور بوده است و...

بدينقرار مساله اصلى همان استقرار در رأس قدرت و پايدارى 

بخشيدن به رژيم جديد بود، بنظر مالتاريا اجراى بيان پاريس يعنى 

يعنى با موقعيت برابر كاركردن و اين بمعناى  همكارى واقعى و همكارى

اجرا نكردن واليت فقيه، بنابراين اجرا نكردن اسالم و بنابراين تضعيف 

روحانيت است. اين بود كه به صورت روشنفكران بايد وعده وحدت و 

شدند. اگر نه بايد  كردند و به تابعيت قانع مى همكارى را فراموش مى

اين توجيه نظرى را بطور كامل پذيرفته بود. شدند. آقاى خمينى  حذف مى

هدف اولش تحصيل موافقت روشنفكران به ماندن و كاركردن در تابعيت 

شدند. همين طرز عمل در بيان ضد  از روحانيت بود. اگر نه بايد حذف مى

 كرد بازتابى روشن دارد: انقالب كه اينك آنرا بازسازى مى

م و اكنون سرقلم بر ضد از مسلسلها خارج شدي ":ابتدا نصيحت -

ها آمده است. ما گرفتار به اصطالح  ماست. قلمها بجاى سرنيزه

روشنفكرها هستيم، ما گرفتار آزاديخواهان هستيم، آنهاآزادى را 

دانند چيست و من آرزو دارم كه يك وقت ملت ما و آزاديخواهان ما  نمى

 {113}"بيدار شوند و از اين غربى بودن بيرون بيايند.

... ما و روحانيون زحمت كشيديم اين قشرهاى ": ى بعد هشداركم -

مختلف را بهم جوش داديم، تا اين سد را شكستند... آنقدر درك ندارند 

ها مانند سابق بايد بهم متصل باشند. حاال دشمن جديت دارد  كه اين گروه

كه ملت گروه گروه بشود تا راه براى او باز بشود. متوجه باشيد ملت را 

رود متفرقشان  گروه نكنيد. اين مملكت با وحدت كلمه پيش مى گروه

 {114}"نكنيد.

ما بعد از آنكه براى ملتمان پيروزى " ديرتر تهديد سربسته: -

حاصل شد و خيانتكاران و جنايتكاران از صحنه بيرون رفتند باب رحمت 

را بر روى ملت و همه قشرها بطور كامل بازكرديم و با رحمت عمل شد و 

ها آزاد،  ها آزاد شد.قلم نتيجه همه آزاد شدند، مغزها آزاد شد، قلمدر 

فعاليتهاى سياسى آزاد، تمام آزاد شدند و با آنها با رحمت عمل شد... 

اى قدر اين رحمت را ندانستند و مشغول توطئه شدند و اگر توطئه  عده

شود و باب غضب الهى  ادامه پيدا كند، باب رحمت بسته يا نيم بسته مى

ها را كنار بگذاريد،  باز... كارى نكنيد كه باب رحمت بسته شود. توطئه

 {115}"هاى مسموم را كنار بگذاريد... قلم

ما آزادى ": خواهد نفكر اينطورى را نمىدر همين ايام، روش -

كنيم. ما بايد اين ملت را حفظ كنيم. ما بايد اين  وارداتى را قبول نمى

ها بكشيم و  دست اين جوانهارا از تباهىجوانان را حفظ كنيم. ما بايد 

خواهيم. ما جوانهاى حماسه جو  قدرتمند كنيم. ما انسان زورمند مى

 {116}"خواهيم... خواهيم، روشنفكر اينطورى نمى مى

نظرش را درباره دو قطب دانشگاهى و روحانى كه بايد سرنوشت 

انشگاه ملت را در دست بگيرند، تغيير داد. اينك ضرورت پيدا شد كه د

شوراى انقالب فرهنگى  {117}بشود بر خالف قانون اساسى . "مكتبى"

تشكيل داد و گفت تا وقتى شوراى فرهنگى كارش را تمام نكرده است 

دانشگاه تعطيل بماند. درحقيقت، اينك دوران تابعيت شده بود و تا 

ها در رأس بلوك حاكم، دانشگاه بايد "مكتبى"استقرار قطعى مالتاريا و 

بينى كه تعطيل دانشگاه بدست من كه نبود، عملى در  ماند. مى ه مىبست

ها  جهت حذف من و روشنفكران و تحكيم موقعيت مالتاريا و مكتبى

شد  اين مى "انقالب فرهنگى"بعنوان قدرت سياسى حاكم بود. توجيه 

است،  "دانشگاهى"و  "روحانى"كه چون سرنوشت كشور در دست 

 "روحانى"مثل  "دانشگاهى"شود كه براى اينكه اطمينان حاصل 

بگردد. تا آنوقت بهتر  "مكتبى"ملجائى غير از اسالم ندارد. دانشگاه بايد 

هاى مكتبى كردن كشور  است با تعطيل دانشگاه، مزاحمى جدى از مزاحم

 كم شود.
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تشكيل گردد، آقاى خمينى را به  "مكتبى"وقتى بنا بود دولت 

او خطاب به مجلس گفت. نخست وزير و وزيران بايد  سخن آوردند و

باشند. اگر آقاى رئيس جمهور ده بار هم نخست وزير و وزير  "مكتبى"

 معرفى كرد و مكتبى نبودند، مجلس بايد رد كند!

اين سخن از هر لحاظ گوياست، جهت عمومى فكر سياسى و عمل 

 دهد: سياسى آقاى خمينى را خوب نشان مى

بودن مسئوالن ندارد. اما  "مكتبى"اعتنايى به رئيس جمهورى  -

در دست  "هاى كليدى پست"است كه   يعنى مالتاريا "طرف ديگر"

 ها باشند."مكتبى "

برد، چرا كه ديگر  را بكار مى "مكتبى"براى نخستين بار كلمه  -

كشتيبان را "دوران وحدت با روشنفكران تمام شده است و اينك 

 "سياستى دگر آمده است

ر برخورد نهايى، او بدون ترديد جانب مالتاريا را خواهد گرفت. او د -

كه در آغاز مجلس گفته بود، مجلس بايد با رئيس جمهورى هماهنگ 

كرد و تحت امر  باشد، اينك مجلس را در مقابل رئيس جمهورى علم مى

 گرفت. مى

جمعى  61خرداد  25بعد كار از تهديد گذاشت و به تعقيب كشيد. در 

نكنند با خطر اعدام روبرو  كردن خواند و معلوم شد اگر "توبه"را به 

از امروز  "جبهه ملى از امروز مرتد است"و جمعى را تكفير كرد:  1.هستند

گشايد.  گويد. خداى مجسم است و باب غضب را مى چون خمينى خود مى

اند و كشور سراسر  تن را اعدام كرده 1111تا اين زمان بقول خودشان 

 شده است. گرگها به شكار روشنفكران سخت مشغولند.وحشتكده 

شود و  اما زود معلوم شد كه اقتصاد تنها در مصرف خالصه نمى

تواند رياضت  دهد، نمى حكومتى كه ميزان قهر را در جامعه افزايش مى

  اقتصادى را تحميل كند. در هيچ كجا اينكار شدنى نبوده است. الگوى

دانيم استالين اين شايستگى را داشت  مىروسيه استالينى است. اما همه 

كه بسراغ توليد برود. با وجود اين هنوز جامعه روستايى روسيه، از توليد 

افزايند.  گريزد. بهر رو ناگزير بر ميزان واردات افزودند و مى كردن مى

ميليارد دالرى به مجلس بردند و  35همانطور كه شرح كردم، بودجه 

ن به توزيع كاال در كشور به كادرها، هر روز اينك حتى براى سازمان داد

ها نيز پى برده بودند، كه اگر عمل نكنند  شد. مالتاريا و مكتبى تر مى عاجل

شوند و راه خالصى نيز  در بن بست اقتصادى و پى آمدهايش گرفتار مى

                                                           

آقاى محمدى گيالنى به من تا پايان ماه رمضان وقت داد بروم نزد امام توبه كنم ـ 1
و گرنه سه بار محكوم به اعدام هستم. چرا كه تكليف مرا على )ع( معين كرده 

 ام! داده "فريب"است. امام عادل را 
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 نخواهند داشت.

ما و آنها هر دو از روش نمدمالى خواجه نصيرالدين طوسى، استفاده 

كردند و ما اعتبار  يم. آنهااختيارات رئيس جمهورى را محدود مىكرد مى

برديم. يكى دوبار آقاى سالمتيان در جمع،  آنها را نزد جامعه از بين مى

هشدار داد كه نكند هنوز آنها رمقى برايشان مانده، رمق از ما بگيرند. 

 كنيم. دانستيم داريم طرف ديگر را نمدمالى مى بدينسان هر دو گروه مى

آقاى خمينى نيز باور كرده بود، كه من قصد خراب كردن و بى اعتبار 

 كردن او را دارم.

آيد كه بعد از سخنرانى عاشورا حسين آقا نوه او با روزنامه  يادت مى

اى بر ضد من انجام داده بود. بعدها نزد من آمد و  اطالعات مصاحبه

 داستان مصاحبه كردنش را اينطور تعريف كرد:

بودم. عمو )احمد آقا( تلفن كرد كه بيا تهران كار فورى  در آبادان

هست. به تهران آمدم. عمو گفت برنامه بنى صدر اينست كه آقا را 

بكشند. تا نوانست در من القاء كرد. بعد نزد امام رفتم. ديدم سخت 

خواهد مرا  منقلب است. حالت رقت به من دست داد. گفت بنى صدر مى

كنند.  اند او را بر ضد من تحريك مى و جمع شدهاى دور ا خراب كند. عده

قرار شد من مصاحبه بكنم و به شما حمله بكنم. تلفن كردند از اطالعات 

آمدند، سئوال و جوابها را خودشان تنظيم كردند. در چيزهايى هم كه قرار 

شده بود بگويم، دست بردند و آنرا بصورتى كه انتشار پيدا كرد در آوردند. 

را از او شنيدم از اينكه مرجعى چون او با استفاده از نوه  وقتى داستان

خود به اين گونه بازيها بپردازد، شگفت زده شدم چرا كه آقاى خمينى 

 خود به من گفته بود شما قصد داريد مرا خورد كنيد...

البته من نه تنها قصد خراب كردن آقاى خمينى را نداشتم بلكه با 

يان عمومى انقالب وفادار بماند. اين انقالب كوشيدم او به ب تمام توان مى

سال از كشش و كوشش باز  31محصول تالش سه نسل بود، خود من 

ام. چگونه ممكن بود در صدد خراب كردن خمينى برآيم و  نايستاده

ساختمانى را كه با خون و عرق پايه گذارى شده بود ويران بسازم؟ 

 بودم.همانطور كه در آغاز نوشتم، هنوز در ترديد 

اما از نابختيارى، زمينه شخصيتى آقاى خمينى كه بيشتر عكس 

تحمل محبوبيت ديگرى  العمل است تا عمل، و اين ضعف او كه قادر به

است و بلحاظ اينكه از   و بلحاظ طرز فكرش كه استبداد فقيه 1نيست

كند و بلحاظ آنكه  پيروى مى "كند هدف وسيله را توجيه مى"  روش

آورد و بهمين لحاظ نسبت به روحانى با شخصيت  نمىتحمل شخصيت را 

و به رجل سياسى با شخصيت، دافعه شديد دارد، بلحاظ آنكه مجراى 

دهد. سرنوشت خود و ملت و  اطالعات و عمل او را مالتاريا، تشكيل مى

كند اگر آنها  انقالب و اسالم را به سرنوشت مالتاريا گره زده است. فكر مى

 خواهد بود. فاجعه او و انقالب ما، اينست...نباشند خمينى نيز ن

اما راست بود كه ما با روش نمدمالى بر آن بوديم كه كار مالتاريا و 

ايدئولژى قدرت مطلقه را از هر نوع را تمام كنيم. در اين باره در قسمتهاى 

ام. ما از خطرهايى كه در كمين موجوديت كشور  ها را گفته اول گفتنى

كرديم. بخصوص در آگاهى دادن به مردم.  و شتاب مىترسيديم  بودند مى

ها و از ديگر  ترسيدند كه از سويى بن بست و آنها از موقعيت خويش مى

 سو، ضربات ما، نفس آنها را به آخر برسانند.

از سويى ناگزير بودند، بار  "تابع"هاى "مكتبى"بدينقرار مالتاريا و 

گر محتاج همكارى كادرها ديگر به فرهنگ مصرف باز گردند و از سوى دي

                                                           

شود كه آقاى خمينى آخوند ده است،  از قول آيت اهلل شريعتمدارى نقل مى ـ1
گفت اگر ثلث  تواند تحمل كند و يكى از نزديكان خمينى مى آخوند ديگر را نمى

ديديد آقاى خمينى با او چه  محبوبيت بنى صدر را بهشتى داشت، آنوقت مى
 ام. كرد! در قسمت اول اينها را نوشته مى

بودند و اين دو نياز با وجود رئيس جمهورى ناسازگار، جور نبود. پس بايد 

گفتند كه بدون آقاى  دانستند و مى به سرعت عمل كرد. اما خود آنها مى

شوند. پس بايد  خمينى، جمع آنها بر روى هم حريف رئيس جمهورى نمى

دن او بدو كار نياز داشت: آقاى خمينى به اينكار راضى گردد. راضى كر

اول زمينه تحريك آقاى خمينى فراهم آيد و دوم آقاى خمينى قانع شود 

كه با كنار گذاشتن رئيس جمهورى، آب از آب تكان نخواهد خورد. در نظر 

آنها برداشتن مانع يعنى رئيس جمهورى و درهم كوبيدن و تمام كردن كار 

شد و  مى "مكتبى" ها ضرورت بود. دستگاه حاكم يكدست"گروهك"

پذيرفتند  شدند، بناگزير مى كادرها وقتى از مفرهاى ديگر مايوس مى

 ها كار كنند."مكتبى"تحت امر 

زنند در مجموع همين توجيه  از سه ماه به اينطرف مى  حرفهايى كه

در رژيم شاه در چهارچوب آن رژيم كار  "كادرها"است. مگر نه 

يدا شد، سراز همكارى با آن رژيم كردند؟ مگر نه وقتى مفر ديگرى پ مى

باززدند؟ حاال هم اگر يك مفر بيشتر نماند و بدانند كه ديگر اميدى به 

هيچ سازمان سياسى نيست، تن به كار و پيروى خواهند داد.   هيچكس

در پاسخ اين پرسش كه مگر رژيم شاه سقوط نكرد؟ جواب اينست كه او 

ن استبداد صالح و محبوب استبداد غير صالح و مغضوب مردم بود و اي

مردم و تحت واليت فقيه است. امور بر وفق دلخواه آنها جريان نيافتند. 

استبداد شاهى از جمله بدليل سياست حذف گرايشهاى ناسازگار با 

قدرت مطلقه سقوط كرد. بيان انقالب، راه حل وحدت و همكارى را ارائه 

رفتند و در بن بستى كرد. آقاى خمينى و مالتاريا، براى رژيم شاه  مى

 اند. ها بر ضد او جازم شده تر افتادند. اينك همه گرايشها و گروه تنگ

  

 

 واحد تبليغات و واحد حزب مطبوعات، و احزاب حذف ـ3
  

اند. حزب جمهورى اسالمى بطور عملى  امروز احزاب ممنوع شده

زند كه شاه  همان حرفى را مى حزب واحد شده است. آقاى خمينى عيناَ

گفت: يا سكوت يا خروج از كشور. اما  هنگام ايجاد حزب رستاخيز مىب

چطور به اينجا رسيد و بيان انقالب را در باره آزادى فعاليت احزاب، به 

بيان استبداد، درباره حذف هر گونه آزادى احزاب و مطبوعات بدل 

 ساخت!

دانى كه آقاى خمينى زمينه ذهنى مخالفى با احزاب  تو اينك مى

با جبهه ملى و مصدق كينه جويانه مخالف بود. با سازمانهاى داشت. 

مخالف بود. با سازمان مجاهدين خلق دشمن بود. زمينه ذهنى كه  "چپ"

هاى  شد، زمينه دشمنى با گروه واقعيت خارجى در آن منعكس مى

ها با  سياسى بود. در عين حال يك دوران طوالنى برخوردهاى اين گروه

ان در افكار عمومى شده بود و در اين زمنيه هم، موجب بى اعتباريش

مساعد بشرحى كه پيش از اين بخصوص بهنگام بحث از مالتاريا و 

انقالب "هاى سياسى مشغول تدارك  روشنفكر تاريا برايت دادم، گروه

گفتند: انزواى تحميلى را  بودند و در توجيه كارهاى خود مى "بعدى

يده بگيرند، ما در هر جاى كشور كه خواهند ما را ناد پذيرند. وقتى مى نمى

كنيم. با آن زمينه و اين جو، آقاى  بتوانيم، حضور خود را بزور تحميل مى

رانده  "احزاب"با  "جنگ"خمينى، موافق زمينه ذهنى خود بجانب 

 شد. مى

در شوراى انقالب و نزد آقاى خمينى، كوششم بر اين بود كه حساب 

هاى سياسى جدا  و نزديكى جويىاز حساب دورى  "ايدئولژيك"مبارزه 

گردد. در قلمرو عقيده جاى سازش و ارفاق نيست. بايد سخن به صراحت 

گفت و از راه بحث آزاد، زمينه فكرى برخوردهاى قهرآلود را از ميان برد و 
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سياسى و فرهنگى هاى مشاركت سياسى، بتدريج جو  از راه ايجاد فرصت

 يى نرسيدند و جنگ مغلوبه شد.ها بجا بارور ساخت. اماكوشش 1جامعه را

ضرورت حزب واحد و ضرورت تمركز قدرت  "تئورى"آنوقت هنوز 

كامل نشده بود. نظريه حاكم را ترس از دست رفتن رژيم انقالبى القاء 

 كرد: مى

هاى سخت وارد كردن  آقاى خمينى باور كرده بود كه فرصت ضربه -

 است و جز اين ضربه راهى وجود ندارد.

حزب خلق مسلمان، در كردستان چند حزب، در  در تبريز -

ها، پى در پى  خوزستان يك حزب در گنبد و بلوچستان، احزاب و گروه

ساختند، افكار عمومى خود را بجو تضاد سپرده بود و روز بروز  حادثه مى

يافت. اين جو با زمينه ذهنى و تمايل آقاى  فشار براى سركوبى افزايش مى

 خمينى سازگار بود.

اين جو صحبت كردن از رعايت آزادى احزاب، خنده دار و  در -

 رسيد. بنظر مى "ايده آليستى"

هم از ماه اول بعد از انقالب، چماق داران ظاهر شده بودند. در همان 

ها و سخنرانيها چماقدارى را مورد حمله قرار دادم.  اوقات من در سرمقاله

كند. به او گفتم شما يكبار از آقاى خمينى خواستم چماقدارى را تحريم 

در پاريس چماقداران را مفسد فى االرض و در خور مرگ شمرديد، اينك 

بروز پديده چماقدارى و سازمان چماقداران بايد از سر را برداشت. 

اند و  كرد كه اينها مردم بسيار معتقدى هستند. انقالب كرده استدالل مى

وند و بجان انقالب ش هاى جديد تشكيل مى بينند، هر روز گروه حاال مى

افتند. با اينهمه هنوز آغاز كار بود، پذيرفت اعالميه بدهد و از قرار  مى

ها را  ها و كتابفروشى دفتر او اعالميه داد و حمله به اجتماعات و روزنامه

هاى ديگر به  ممنوع كرد. اما چماقداران را نيز در نوبتى ديگر و يا در نوبت

يم جديد نيز سازمان چماقداران خود را اين يا آن صورت تائيد كرد. رژ

دانى و خود تو را نيز دستگير كردند، اين  ايجاد كرد و همانطور كه مى

 سازمان از ابزار عمده اجراى مرحله آخر كودتاى خزنده شد.

و وقتى از خالل برخورد با احزاب، در واقع در محدوده روحانيت 

رف از راه حل بر گرفت، ديگر ممكن نبود، ح تسويه حساب انجام مى

اساس آزادى فعاليت احزاب بعمل آورد. بهر رو آقاى خمينى، پس از انتقاد 

و پس از اخطار به  {118}"كنند فالن و فالن درست مى هر روز گروه "كه 

اين حرفهاى نامربوط را كنار بگذاريد، ملت "ها و روشنفكران كه  اين گروه

است، اين حرف حرف غلط  تواند تحمل كند، نگوئيد آخوند ارتجاعى نمى

و اخطار  {111}برند... شما را از بين مى است اگر آخوند نباشد كشور

بايد تمام اقشار بهر اسمى كه هستند در تحت پرچم "تهديدآميز كه: 

اسالم به فعاليت خود ادامه دهند و در غير اينصورت قيام عليه حكومت 

 "م معلوم استن اساسى اسالانقالبى اسالمى است كه جز آن در قانو

كمر به قتل احزاب بست. قربانى اول جبهه دمكراتيك بود و  {121}

 قربانى دوم حزب خلق مسلمان.

در غير اين صورت "آنوقت هنوز معلوم نبود مقصود آقاى خمينى از 

شوند  مى "باغى باغين"يعنى  "قيام عليه حكومت انقالبى اسالمى است 

ن واقعه تبريز كه حزب خلق و مجازاتشان اعدام است. اما در جريا

مسلمان راديو و تلويزيون را به تصرف درآورد و...، اين مجازات را درباره 

 اى اعمال كردند. عده

وقتى مشكل تبريز پيش آمد، آقاى خمينى با دو مساله روبرو بود: 

                                                           

تحت عنوان  1358تيرماه  16انقالب اسالمى بتاريخ  15شماره  در سرمقالهـ 1
ام، اى  نسبت بخطرى كه امروز كشور در آنست هشدار داده"هاى وحدت  آفت

هاى سياسى از اين همه درس بگيرند و خود را سانسور نكنند و آنچه را  كاش گروه
 بايد خواند و شنيد به موقع بخوانند و بشنوند.

يكى مساله حزب و ديگرى مساله جبهه بندى در داخل روحانيت در 

بسيار مساعدى فراهم شده بود كه با يك تير دو مقابل او. از نظر او زمينه 

نشانه بزند: آقاى شريعتمدارى را بكوبد تا روحانيت سرجاى خود بنشينند 

و انديشه نافرمانى نكند و در عين حال حزب خلق مسلمان را منحل 

سازد. از سفر تبريز كه بازگشتم، گزارشى به او دادم. از او پرسيدم چطور 

را ببينم و وضع را براى او شرح كنم او نيز كمك است آقاى شريعتمدارى 

كند وضع عادى گردد؟ گفت فايده ندارد. آقاى شريعتمدارى دشمن است. 

هرچه كرديم فايده نكرد. بايد ضربه بخورد تا آرام بگيرد. زمينه عمل با 

كرد، مورد  روحيه او جور بود و پيشنهادى كه با تمايل او سازگارى نمى

گرفت. با اينحال حرف خود را زدم و مفاد گزارش را  توجه او قرار نمى

در  بعنوان سرمقاله تحت عنوان درس تبريز در انقالب اسالمى بامردم نيز

 : ميان گذاشتم و از جمله نوشتم

از همان ابتدا ما در باره لزوم تشكيل يك جبهه بزرگ اسالمى "

ايم  كوچهايم. اما هنوز اندر خم يك  سخن گفته و مقاله نوشته و دويده

شويم با يكديگر براى نجات ايران همكارى كنيم، ناگزير  .وقتى حاضر نمى

بايد رو در روى يكديگر قرار بگيريم و بيكديگر تسليم بشويم. يكى ديگر 

ها  از نابختياريهاى انقالب ما، زور را جانشين چاره كردن و به موقع واقعيت

سازش در پيش  را نپذيرفتن و پس از سخت شدن كار، راه تسليم و

گرفتن است. آيا وقت آن نرسيده است كه مرزهاى ذهنى را بشكنيم و 

همگان راگرد هم آوريم و بناى وحدت انقالب آفرين پيشين را از نو 

از شرائط تقويت شوراى انقالب... متكى كردن شوراى انقالب به  بسيازيم؟

بايد اين يك جبهه بزرگ انقالب اسالمى است. پيش از آنكه دير شود، ما 

جبهه بزرگ را تشكيل دهيم و همه استعدادها را در اداره كشور شركت 

 {121} "دهيم.

اين راه حل بر اساس بيان پاريس و راه بيرون رفتن از بحران بود. 

آورد كه حزب خلق مسلمان منحل گردد. نه از راه عالقه  مالتاريا فشار مى

بست، با انحالل حزب به اين حزب كه از راه عالقه به نيفتادن در بن 

اى در تبريز و  مخالفت سخت كردم. غير از اين سر مقاله، در مصاحبه

تهران با انحالل حزب مخالفت كردم. اما آقاى خمينى انحالل حزب خلق 

كرد و  مسلمان را بمعناى پيروزى قطعى بر آقاى شريعتمدارى تلقى مى

 اين حزب منحل شد.  زير فشار او،

ا با اشغال باشگاه مركزيشان تمام كردند. هاى ديگر ر كار گروه

كردند، تا  بردند و آنجا را اشغال مى چماقداران به باشگاه حزب حمله مى

وقتى باشگاه جبهه ملى را اشغال كردند، از آقاى موسوى اردبيلى 

 "تحقيقات"پرسيدم، دستگاه قضايى چه كاره است؟ او فرستاد و به 

مدارك عجيبى از محل جبهه " مشغول شد. چند روز بعد به من گفت،

ملى بدست آمده است!! وقتى به روزنامه ميزان حمله كردند نيز همين 

حرف را به من گفت. سازمان مجاهدين خلق نيز پس از حمله سخت آقاى 

خمينى به آنها و اينكه آنها را بدتر از كافر خواند، دفاتر خود را تعطيل كرد 

 اينكار راكرده بودند. "قبالو به زير زمين رفت. سازمانهاى ديگر 

شدند، آقاى خمينى بسيار راضى  ها پى در پى وارد مى وقتى ضربه

گويد، مثل اينكه با او الهام بشود، تصميم  اش يكبار گفت آقا مى بود، نوه

نويسد.  اى را مى خيزد و اعالميه ايم، بر مى سر نهار نشسته "گيرد. مثال مى

دا صبح اينكار را خواهم كرد. پس از گويد امروز بعدازظهر يا فر يا مى

انحالل حزب خلق مسلمان و رفتارى كه با آقاى شريعتمدارى با ترتيب 

حزب "هاى  دادن تظاهرات بر ضد او در قم كردند، براى طرفداران راه حل

هاى سياسى  ها با زور كار گروه مسلم شده بود كه بهترين راه "ىهالل

شكل  "ايدئولژى قدرت "ناصر مخالف را تمام كردن است. بتدريج ع

 گرفتند: مى
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. بحكم ضرورت براى پايان دادن "ولى فقيه "تمركز همه قدرتها نزد 

 "گام به گام"هاى داخلى و خارجى با توجه به شكست راه حل  به توطئه

هاى مزاحم و دشمن را تمام  بايد با استفاده از قدرت و قاطعيت، كار گروه

 عيت هرج و مرج نگاه داشت.توان در وض كرد. كشور را نمى

تجربه معلوم كرد كه بدون از ميان برداشتن عناصر ضد اسالم، اداره  

شود و اين عناصر جز زبان زور نه زبانى را حالى  امور كشور ممكن نمى

 توان از شرشان خالص شد. شوند و نه جز با اين زبان مى مى

جمع و جور بشوند، ها و راديو تلويزيون، بايد  بنابراين حزب و روزنامه 

ها در يك حزب يا حداكثر يك سازمان جمع بشوند و همه اينها را  مكتبى

 در دست بگيرند.

بشود، اگر   اى هم ظن در كار برداشتن موانع، ممكن است به عده 

اسالم بخطر بيفتد و نجاتش همه كشور را نيز درخطر نيستى قرار دهد، 

ند، ما نبايد اسالم را از دست نبايد متزلزل شد. هزاران نفر از بين برو

 بدهيم و.....

استبداد شاهى  "نظريه"بدون كم و كاست همان  "نظريه"اين  

است و بارها در شوراى انقالب از سوى اعضاى روحانى اين شورى طرح 

رژيم شاه است و مردم بر  "نظريه"شدم كه اين  شد و هربار يادآور مى مى

. پاسخ همواره اين بود كه او فاسد ضد اين طرز فكر و عمل انقالب كردند

خواستند بدانند كه قدرت استبدادى فاسد كننده  دانستند و نمى بود. نمى

است و پيش رفتند تا رسيدند به اينجا كه گفتند: تجربه الجزاير و ويتنام 

دهد كه شرط پيروزى انقالب اينست كه يك حزب  و كوبا و.... نشان مى

بگيرد. و اين حزب همين هفته پيش، شوراى  باقى بماند و امور را در دست

ن همان صحنه معرفى كرد خود را به آقاى خمينى معرفى كرد، عيناً

 1.شوراى حزب از سوى هويدا به شاه

اما مطبوعات را با دو روش تعطيل كردند: يكى ايجاد جو و توقيف و  

و اشغال. آقاى خمينى عدول از بيان  "حزب اللهى"ديگرى فرستادن 

مطبوعات در " را در آغاز پيروزى با نصيحت شروع كرد : پاريس

هاى خود تجديد  هاى خود تجديد نظر كنند، قلمداران در نوشته نوشته

رود، همين مسيرى را كه به  نظر كنند. بگذارند ملت به همين راهى كه مى

 {122}"پيروزى رسيده است، به آخر برسانند.

خواهد بنويسند نه  ت مىكمى بعد گفت: مطبوعات بايد آنچه كه مل 

 {123}آنچه بر خالف مسير ملت است.

خوانم. آيندگان بعد از اين بيان  و بعد گفت: من آيندگان را نمى 

 توقيف شد.

گرفت، هشدارها كسانى را كه  نظريه استبداد داشت شكل مى

قربانى اين استبداد شدند بيدار نكردند. در همان ايام من كه در شوراى 

دانستم كه چگونه دارند زمينه استبداد را فراهم  مى انقالب بودم و

ها و روشنفكران و چه در  آورند، چه در ديدارها با مسئوالن روزنامه مى

زدم كه در زمينه سازى استبداد شركت  ها فرياد مى ها و سخنرانى نوشته

تر است.در بيستم مرداد  تر و كور كننده نكنيد. اما جهل بنام علم خطرناك

دان اعتراض به توقيف روزنامه آيندگان آنچه را گفته بودم و بدر مقام 

 توجه نشده بود نوشتم:

هاى مخالف كه بسيارى از آنها توجيه  خطاب به نويسندگان روزنامه 

كنندگان رژيم سابق بودند و اينك موافق طرح جنگ روانى، به تحريك 

 نوشتند، نوشتم: براى از بين بردن زمينه آزادى مقاله مى

 ايد، ه مراكز شايعه سازى تبديل شدهب -

 كنيد. سازيد و بزرگ مى مساله مى -

                                                           

شهريور بوده  17آقاى خمينى روز سه شنبه  "حضور"به رفتن شوراى حزب ـ 1
 است.

 زبانتان زبان تحريك و تحريف است. -

 كنيد و از راه جعل. حادثه سازى مى -

 كنيد كه هرگونه امنيت خاطرى از ميان برود. چنان مى -

 ايد. عامل عدم ثبات شده -

گ روانى براى از بجاى مبارزه، با جنگ روانى خود مطابق طرح جن -

 كنيد. ميان برداشتن رژيم انقالبى عمل مى

 

با اينهمه عمل دادستان انقالب را سخت انتقاد كردم. وى نزد آقاى 

هاى روزگار يكى اينكه  خمينى رفت و شكايت كرد... و از شگفتى

طرحهاى ايجاد جنگ روانى بعد از پيروزى انقالب بمنظور باز گرداندن 

افتادند و ما آن طرحها را در روزنامه انقالب  رژيم استبدادى، بدست

2د:كردن اى زير را تعقيب مىاسالمى طرح كرديم. اين طرح هدفه
 

 بى اعتبار كردن رهبرى و القيد نمودن مردم. -الف 

آماده كردن جامعه براى قبول فعاليت ضد انقالب و در مرحله  -ب 

هاى  فعاليت بعدى در دست گرفتن زمام امور كشور، از راه فلج كردن

ادارى و ايجاد كمبود ها و ناامنى روزافزون و فلج  اقتصادى و افزايش قيمت

 و قحطى و...

ايجاد ياس نسبت به رژيم انقالبى و ايجاد اميد نسبت به  -ج 

 بازگشت دوران سابق نزد كادرهاى نظامى و ادارى.

 هاى مذهبى و قومى به مخالفت با رژيم انقالبى. كشاندن اقليت -د 

 به انزواى سياسى كشاندن رژيم انقالبى. - ه

  

كنيد امريكا و  آيا تصور مى" در يكى از اسناد اينطور آمده بود:

اعضاى ناتو حتى به قيمت جنگ جهانى سوم، از ايران و منافع و مصالحى 

كه با حيات و سرنوشت حال و نسلهاى آينده آنان برابرى مطلق دارد، با 

ز چنين اشتباهى را نكنيد و اين همان يك لبخند خواهند گذشت، هرگ

اشتباهى است كه رهبران كرملين نيز نخواهند كرد و بهاى ايران و رژيم 

 "دانند. آن را براى امريكا و دول غربى مى

بعدها اين سخن را وزير دفاع امريكا در رياست جمهورى كارتر يا 

 مشاور او نيز گفته است.

وضوح هدفها و افشا شدنشان،  با وجود انتشار اين اسناد و با وجود

ها "افراطى"برنامه به اجرا درآمده است و اينك در مرحله حذف كردن 

را بياورند. رژيم شاه را از نو بر سر پا كنند.  "ناپلئون"هستند تا بتوانند 

 ساختمان استبداد آماده شده است، بايد نماى آن را عوض كرد.

جرا شد. مالتاريا و كودتاى خزنده نيز افشا شد، با وجود اين ا

روشنفكرتاريا بدون اعتنا به افشاگريها برنامه را به اجرا گذاشتند و خود 

آقاى خمينى را هم وارد كار كردند و بدست خودش كارش را ساختند. اما 

بيدارى افكار عمومى و ارتقاء شعور عمومى، اميد بزرگ ما است و اميد به 

 لطف خداوند كه اين طرح، عقيم گردد...

اند، آقاى خمينى  ارى وقتى در طرف، جو را بقدر كافى آماده كردهب

بعنوان عكس العمل، عمل كرد و كسى كه در پاريس اسالم را ضد سانسور 

خط مشى را اسالم معين  "د: شمر ود، اينك سانسور را الزم مىخوانده ب

كرده است و ما تابع اسالم هستيم و آن اينست كه نشرياتى كه شما 

اقدام به چاپ آن بكنيد، بايد اسالمى و از انحراف منزه باشد و  خواهيد مى

هياتى تعيين گردد كه در  "البته اين تشخيص يك هياتى بايد باشد. مثال

اين امور تخصص داشته باشد و وقتى كه بنا شد كتابها نشر بشود، بنظر 

 {126}"آقايان برسد و اگر مخالف با اسالم نبود آنوقت نشر بدهند.

                                                           

بعضى از اين طرحها در روزنامه انقالب اسالمى منتشر شدند من در چند ـ 2
 {125}دار دادم. سرمقاله به تحليل اين اسناد پرداختم و هشدار از پيش هش
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آمد. از نظر من قضيه بيش از حد  اداره سانسور بوجود مى از نو،

جدى بود. در شوراى انقالب طرح كردم و به قم نزد آقاى خمينى رفتم. 

شود و بعد هر  شروع مى "ضد اسالمى"پرسيدم كار سانسور از كتابهاى 

شود و  شود و از نو، فكر كردن جرم مى كتابى مورد پسند نبود توقيف مى

 دهد. جبران عقب ماندگى را براى هميشه از دست مىاين ملت فرصت 

گفتيم، بايد از تقليد از غرب دست برداشت و  گفتم ما در پاريس مى

ابتكار كرد. حتى ارتكاب محرمات هم بشرط ابتكارى بودن عمل در 

مرحله اول بخشيده است و حاال داريم از نو، اداره سانسور ساواك را 

سيار كردم. گفتم اول كسى كه از اينكار كنيم. داد و بيداد ب تجديد مى

شود، بدور ايران ديوار  خورد خود شما هستيد. در اين دنيا نمى ضربه مى

اش اينست كه ملت ما در زمينه انديشه توليد  كشيد. پس سانسور نتيجه

كننده نشود و همچنان مصرف كننده باقى بماند. انحرافى كه از آن 

 شود. ترسيد صد چندان مى مى

اينكه قانع شد، گفت نگفتم اداره سانسور ايجاد بشود و يا چاپ مثل 

كتابهاى غير اسالمى ممنوع است، گفتم ناشران مسلمان اگر خواستند 

هند كتاب را كتابى را نشر بدهند، و نخواهند مرتكب گناه بشوند، بد

 هياتى تشخيص بدهد...

شتر ها در آقاى خمينى بي اما هر روز وسوسه تعطيل كردن روزنامه

گرفت. وقتى روزنامه بامداد را تصرف كردند، مخبر روزنامه نزد  قوت مى

من آمد. گفتم مقاومت كنيد و فشار را افزايش دادم، تهديد كردم كه همه 

چيز را به مردم خواهم گفت. اينست كه از راه تهديد اداره كنندگان خود 

و گفت ما  روزنامه وارد شدند. چند روز بعد، مخبر روزنامه نزد من آمد

ايم، روزنامه را تعطيل كنيم. فايده ندارد. يادم نيست از  تصميم گرفته

گفت آقاى بهشتى يا ديگرى آنها را احضار و تهديد كرده  قرارى كه مى

 بود.

در جريان جنگ، روزى كه آقاى خمينى ما را نزد خود خواند تا 

سپاه پاسخ اشكالهاى فرماندار آبادان و نماينده آن شهر و كسى از 

پاسداران آن شهر را بدهيم. بعد از رفتن آنها، فرزند او پيشنهاد كرد، غير 

ها تعطيل  از دو روزنامه )منظورش كيهان و اطالعات بود( بقيه روزنامه

جنگيم كه نه  گوييم در حالى مى شوند. مخالفت كردم و گفتم ما به دنيا مى

ظامى برقرار ايم و نه حتى حكومت ن وضعيت فوق العاده اعالم كرده

ايم. جنگ براى استقالل را موافق قانون اساسى با دفاع از آزاديها  كرده

خواهيد همين مختصر آزاديها را هم از ميان  ايم. شما مى توام ساخته

 ها نداشته باشند. ببريد؟ قرار شد كارى بكار روزنامه

ها را توقيف كردند، ضمن  اما بعد، نزديك به زمانى كه روزنامه

ها، بسيار عصبانى و برآشفته گفت: همه اين  رباره روزنامهصحبت د

بندم. اينها بايد تعطيل بشوند. مرحله حذف رئيس  ها را مى روزنامه

جمهورى نيز با توقيف دو روزنامه انقالب اسالمى و ميزان شروع شد. در 

ها شما را بباد  حمله به من گفت: بارها به من گفته است، اين روزنامه

 دهند. مى

دينسان دو ضامن انقالب را كه احزاب و مطبوعات باشند، بدست ب

ها نيز بيان انقالب  آقاى خمينى از ميان بردند. آقاى خمينى در اين زمينه

را رها كرد و بيان استبداد مطلقه را چسبيد. اما اين بيان به ترتيبى كه 

اله و بين نبرده و جاى بحث و مق بينند، بن بست را از  مردم ما و دنيا مى

 آميز را، مسابقه انفجار و اعدام گرفته است. اجتماع مسالمت

 

 و بازگشت از استقالل به وابستگى ضرورت حذف آزاديها ـ4
  

اين امر كه سلطه گر مخالف وجود آزاديها در كشور زير سلطه است، 

اى نيست امر واقع مستمرى است. و اثبات اين امر كه امريكا  امر تازه

ظام دمكراتيك در كشورهاى زير سلطه خويش است، مخالف استقرار ن

محتاج سند نيست. از وقتى كه امريكا امپراطورى شده است، هيچ كجا 

نيست كه با رژيم دمكراتيك سازگارى كرده باشد. از جنگ دوم بدينسو 

نهاد و در مجموع اروپا  كه قدرت امپراطورى انگليس روى به ضعف مى

اد، در كشورهاى زير سلطه اين موقع مسلط خويش را از دست مى د

آمدند. اما نشانه ى  دمكراتى روى كار مى امپراطورى، دولتهاى نسبتاً

هاى دمكراتيك و روى كار آوردن  جانشينى امريكا يكى ساقط كردن رژيم

هاى استبدادى بوده است. گاه در امريكاى التين فرصتى به مردم  رژيم

يهايى را بدست بياورند، اما كشورهاى اين منطقه دست داده است كه آزاد

يك طرح كودتا باشتراك سيا و عمال محلى وابسته به امريكا به اجرا 

 گذاشته شده و به عمر دمكراسى پايان بخشيده است.

چرا امريكا دشمن آزاديها در كشورهاى زير سلطه است؟ به اين 

دليل ساده كه جامعه زير سلطه بايد ثروتهاى طبيعى و نيروى كار خويش 

كنند.  "زندگى"فروشند تا  ا بفروشد. مثل مردمى كه خود، خود را مىر

فروشد.  داند كه عمر خويش را مى فروشد، مى كسى كه خود، خود را مى

اما ميان دو شبح، يكى شبح مرگ از گرسنگى كه از برابر ديدگانش 

رود و ديگر شبح مرگ از بى خونى، دومى كمتر ترسناك است.  كنارى نمى

رضايت نيز نزد قربانى برمى انگيزد. مرگ از بى خونى او را از گاه احساس 

كند و چون خون خويش را از پيش داده  خالص مى "زندگى"مصيبت 

است، بهنگام مرگ زياد دست و پا نخواهد زد. مرگى آرام، چون خواب او 

 را خواهد برد.

اما چرا قربانى دو شبح بايد يكى را انتخاب كند؟ شرائط زندگانى 

توان  گذارد. اگر آزاديها باشند، مى اعى است كه راه ديگرى باقى نمىاجتم

خون را در بدن نگاه داشت و با توليد انديشه و دست بدن را شاداب و 

 جوان نگاه داشت.

اين جهان ما است، كجاست آن كشورى كه ابرقدرت بر آن سلطه 

آزاديها دارد و مردمانش آزادى دارند؟ امريكا در كدام كشور از استقرار 

جانبدارى كرده است؟ كدام كشور است كه در آن ارتش و يا حزبى بر ضد 

سلطه قدرتى و ابرقدرتى قيام نكرده باشد و گمان نبرده باشد كه با 

استقرار استبداد با نيت خير ايجاد نظم تازه و پيشرفت دادن كشور، 

تواند استقالل بدست آورد و سرانجام همان استبداد عامل تشديد  مى

 سلطه خارجى نشده باشد؟

چندى پيش يك روزنامه عربى با من مصاحبه كرد در كنار مصاحبه 

اى نوشته بود كه بنى صدر بر اين باور است كه استبداد و سلطه  مقاله

شود. حكومت ناصرى استبدادى  خارجى همزادند. يكى بدون ديگرى نمى

 بود اما ضد سلطه خارجى بود، مستقل بود!

كنند؟ مستقل است با  ى مصر را چگونه توجيه مىاينان رژيم كنون

زير سلطه؟ اين وابستگى روزافزون مصر امروز از كجا آمد؟ بعد از 

ها چگونه بناگهان پديدار شدند؟ در حسن نيت  استقالل، اين وابستگى

ناصر كمتر شكى ندارم. اما واقعيتهايى كه در برابر چشمان ما هستند 

هستند. ناصر خد به اين امر پى برد و در  هاى استبداد و وابستگى واقعيت

اگر آزادى را برقرار نكنيم "گويد:  اند مى يادداشتى كه از او نقل كرده

 {127} "بر ما حكومت خواهند كرد معلوم نيست فردا چه كسانى

دانى كه مطالعه درباره سلطه و استقالل تازه است. در كشور ما  تو مى

حزب توده مصدق را به اين دليل  دانند استقالل چيست؟ هم هنوز نمى

دانست كه او طرفدار استقالل بود! و تمامى  نماينده بورژوازى ملى مى

دانم  ام و مى بيست سال گذشته را صرف مطالعه سلطه و استقالل كرده

دانم هر تهديدى نسبت به آزاديها، عملى است براى  گويم. مى چه مى
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قدرتى. ايران امروز را بگيريم، استقرار يا قطعى كردن سلطه قدرتى يا ابر 

ها، آزاديها از بين نرفتند؟ نسل امروز حق دارد و  پابپاى تشديد وابستگى

سرگرم  "تئوريك وارداتى"بايد از گروه هايى كه يك نسل را ببازيهاى 

شود در  كردند بپرسد، شما كه درست وقتى بايد سر از آنچه واقع مى

اش با  نستيد آزادى چيست و رابطهآوريد و در نياورديد، شما كه ندا مى

خواهيد بفهميد؟ اين فريادها كه از  استقالل كدام است، چه وقت مى

شهيدان در فضاى دنياى زير سلطه طنين افكن است چه وقت شما را 

كند؟ شما در آزمايش چنين بزرگ گيج بر جامانديد، بهتر نيست  بيدار مى

خمينى آزادى و استقالل را تر برانيد؟ الاقل ديديم كه آقاى  كمى آهسته

شناخت. با اينحال امروز در  يك واقعيت و پشت و روى يك سكه مى

اى يافتم كه همه  متنى از پيام او بمناسبت درگذشت فرزندش چند جمله

  آنچه را از قول او آوردم در بر دارد:

... ملت از روحانى و دانشگاهى تا طبقه كارگر و زارع، مرد و زن " 

ها محال است با اين دودمان  ها و مصيبت كشيده ين رنج ديدهبيدار شده ا

آشتى كنند و با ادامه سلطنت باطل ولو براى يك روز موافق باشند. ملت 

خواهد، آن اسالمى كه در پناه آن آزادى و  ايران مسلمان است و اسالم مى

هاى ظلم و فساد  استقالل است، قطع ايادى اجانب است، هدم پايگاه

 {128}"كردن دستهاى خيانتكاران است.است، قطع 

چنين است، مردم ما اسالمى ميخواستند سازگار با آزادى و  

خواستند كه در پناه آن، آزادى و  استقالل، بيشتر از اين، اسالمى مى

هاى ظلم و فساد از ميان بروند! آن اسالم  استقالل بدست آيد و پايگاه

اى اسالم و مبارزه با اينك كجاست؟ چگونه شد كه استبداد شرط اجر

گفت در ايران همه گونه آزادى  امريكا، شيطان بزرگ گشت؟ شاه مى

هست جز آزادى خيانت! چه شد كه آقاى خمينى طوطى وار همى سخن 

ر از دولت را تكرار كرد؟ خود او بهنگام بازگشت به قم بعد از حبس و حص

 :شاه پرسيد

كنيد؟ ما  آزاد مى قانون اساسى مطبوعات را آزاد كرده است. شما"

گوييم: بگذاريد به قانون اساسى عمل بشود؟ بگذاريد  مرتجعيم كه مى

مطبوعات آزاد باشند! بگذاريد روى عقيده خودشان چيزى بنويسند. گر 

خواهند اينقدر  چه خودشان هم خبيثند، لكن با جميع خباثتشان باز نمى

 {121}"سم پاشى كنند.

بودند و  خبيث هم بايد آزاد مى بدينقرار، در نظر ايشان مطبوعات

طاب به دانشجويان نوشتند. و وقتى وارد اروپا شد، خ مطلبشان را مى

در كجاى مملكت ما آزادى هست؟ مردم آزادى قلم " :مقيم اروپا گفت

دم از آزادى  دارند؟ مردم آزادى بيان دارند؟ كجا آزادى دارند كه ايشان

 {131}"زنند؟ مى

اند؟ جواب  اند؟ چرا رفته رژيم ايشان كجا رفتهو اينك اين آزاديها در 

ناسازگار است.  "مكتبى"ساده و روشن است. آزادى با سلطه مالتاريا و 

توانند برسند و آزادگان،  در كشور آزاد، نااليقان چاكر، بدولت نمى

كنند. مالتاريايى كه براى سلطه استبدادى بر  كوركورانه اطاعت نمى

اند، سلطه  زرگى شده است كه بر سر كشور آمدهكشور، از اسباب بالهاى ب

 دهد. خود را بخاطر دفاع از آزادى از دست نمى

ها بود،  چه شد كه آقاى خمينى، كسى كه مدافع آزادى قلم خبيث

اى چون محمد جعفرى  هاى مسلمان را شكست و چرا مسلمان آزاده قلم

، زندانى شد كه جوانى را در محروميت و مبارزه براى اسالم گذارنده است

داند بر سر وى چه آمده است؟ چرا سيد حسين نواب  و چرا كسى نمى

  صفوى بجرم نوشتن چند سرمقاله افشاگر اعدام شد؟ چرا... چه شد كه

آن آقاى خمينى، خمينى شد كه بلحاظ اعتراض رئيس جمهورى به 

توقيف غير قانونى مطبوعات، به او اعالن جنگ داد و تهديد كرد كه تا به 

 خر خواهد راند و راند؟آ

ام، پاسخ اين سئوال مشكل  با توضيحاتى كه پيش از اين داده

نيست. او بلحاظ ذهنيات و منش هايش دوستدار آمريت است. بسيار امور 

داند و  داند. بسيارى امور را هم خالف اسالم مى را هم خالف آزادى مى

اطن هم اثر عقيده دارد كه وقتى بزور، ظاهر اسالمى شد بتدريج در ب

گذارد. مگر همسرش در جمع تو خواهرهايم در بحث از حجاب  مى

شود؟ خود او  اجبارى نگفته بود ظاهر كه درست باشد باطن هم درست مى

هم به من گفت، اين حرف كه ظاهر مهم نيست، باطن مهم است، خالف 

اسالم است، ظاهر مهم است! البته من نگفته بودم ظاهر مهم نيست گفته 

 خواند. ، ظاهر اجبارى با باطن اسالمى نمىبودم

بهر رو، در همان اوايل انقالب بود كه او از حجاب زنان شروع كرد. 

 خالف بيان عمومى پاريس، خواست گربه را دم حجله بكشد.

به او مراجعه كرديم كه مگر قرار نشد كه زنان در پوشش آزاد 

درآورم. در قيامت باشند؟ گفت حاال قدرت دارم بايد دين خدا را بعمل 

توانم جواب بدهم و بگويم قدرت داشتم و عمل نكردم. سخن بر سر  نمى

اعتقادهاى او نيست، سخن بر سر اينست كه او اعمال زور را براى عملى 

داند. شرائط اجتماعى و فرهنگى و سياسى و  ساختن دين واجب مى

يل اقتصادى داخلى و خارجى را هم به قدرت عمل بر روى جامعه تحو

تواند مقصود را بهر قيمت از پيش ببرد يا خير؟ اگر پاسخ  كند. مى مى

مثبت است، ديگر معطل نبايد بشود. اينست آن ضعف ذهنى و نظرى كه 

از آن خمينى، اين خمينى را ساخت، از قوت، ضعف و از بزرگى، كوچكى 

 پديد آورد.

كن با مانعى ندارد زنان بروند كار بكنند، لي" و اينسان شروع كرد:

 {131}"حجاب شرعى باشند.

توانند در كارهاى اجتماعى شركت كنند ولى با حجاب  زنها مى " و : 

 {132}"اسالمى

زنان اسالمى عروسك نيستند. زنان اسالمى بايد با حجاب  "و  

 "بيرون بيايند، نه اينكه خودشان را بزك كنند.

، تر گفت... تا اينجا آزاديهاى، احزاب هاى سخت بعدها سخن

اجتماعات، مطبوعات و پوشش را لغو كرده است، اينك ببينيم نسبت به 

خود آزادى، تغيير بيان عمومى انقالب را چگونه شروع كرد و به كجا 

 رساند؟

نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات بايد به " اينطور شروع كرد:

وظيفه خطيرى كه در اين دوره حساس و مهم سياسى ايران بعهده 

ه باشند و مراقب باشند خبر و مطلبى بر خالف مصالح ملت و دارند، آگا"

مطبوعات را به معنى واقعى "مردم و اسالم درج نگردد و مفهوم آزادى 

 {133}"درك كنند.

از اين بيان آشكار است كه در نظر ايشان بر خالف مصالح ملت و 

مردم واسالم بر خالف آزادى است. حرفى نيست نظر ايشان اينست. نظر 

دهد؟ مرز آزادى و استبداد  هم اين است. اما چه كسى تشخيص مىمن 

شود. وگرنه هيچكس نگفته است خيانت به مردم،  در اينجا معلوم مى

خالف آزادى نيست. اما فرق حكومت استبدادى با حكومت آزاد، در مقام 

ها با فقدان  ها و حمايت تشخيص دهنده و در وجود يا عدم وجود منزلت

 ونى است.هاى قان حمايت

در نظر وى تشخيص مصلحت مردم با خود آنها نيست با فقيه است. 

با او است. از اينجا انحراف از بيان پاريس شروع مى شود. ديرتر، وقتى 

اصل "شود و جو، مساعد  پيش نويس قانون اساسى كنار گذاشته مى

: كند حفظ مملكت منافات پيدا مى گردد، آن آزادى با مى "واليت فقيه

خواهيم مملكت را حفظ كنيم و حفظ مملكت به آن آزادى كه  ما مى ..."
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دهد. اين آزادى كه  را برباد مى"گوييد نيست. اين آزادى مملكت  شما مى

خواهيد، آزادى ديكته شده است براى انيكه مملكت را ببرند و ما  شما مى

تر به آزادى و در همين سخنان، دور "پاك نداشته باشيم..."جوانهاى 

خواهيد ما آزاد بگذاريم تا جوانان ما فاسد  شما مى": پردازد د مىفسا

روشنفكر "بشوند و اربابان شما بهره ببرند. بله ما مرتجع هستيم و شما 

سال قبل  1411خواهيد كه به تربيت  هستيد. شما روشنفكرها مى

سال قبل تربيت  1411جوانان را مثل "ترسيد كه اگر ما  برنگرديم، شما مى

كه با جمعيت كم دو امپراطورى بزرگ را بباد داد و از پاى درآورد،  بكنيم

خواهيد  كوشيد. ما مرتجع هستيم ولى شمايى كه مى اين جهت مى"از 

را با تعليماتى كه "جوانان ما را تابع تعليمات غربى بكشيد و بلكه آنها 

براى ممالك استعمارى دارند، تربيت كنيد، شما روشنفكر هستيد و 

 {134}"خواهيد... آزادى فحشا را مى"همه چيز واز جمله آزادى 

گفت، ما  آيا اين همان آقاى خمينى است كه خطاب به شاه مى

خواهيم و شما مترقى هستيد كه داريد  مرتجع هستيم كه آزادى مى

 "بريد؟ از بين مى"ها، اين جوانهاى ما را  دسته دسته اين بيچاره

نفرى و  51هاى  ان را در دستهاما همين آقاى خمينى روزنانه جوان

گويد ما روزنامه  كند. همين آقاى خمينى امروز مى صد نفرى اعدام مى

خواهيم اما نه انقالب اسالمى، ما آزادى داريم اما آزادى اسالمى داريم.  مى

 تر است. همان بيان و عمل شاه را پيدا كرده است. اما بن بست او بزرگ

خواست. اين هم ظاهر و هم باطن  و باطن اسير مى "آزاد"او ظاهر 

در همه قلمروهاى سياسى و اقتصادى و  "خواهد. نتيجه اسير مى

 اجتماعى و فرهنگى، با بحرانهاى رو به افزايش روبروست.

شوند و توانايى عمل استبداديان  بهمان درجه كه بحرانهابزرگتر مى

مى آورند. گردد، به فشار و اختناق بعنوان تنها وسيله بيشتر رو كمتر مى

 اند و نه از استقالل! امروز ديگر نه از آزادى اثرى بجا گذاشته

توان  نوع معينى از آزادى بيشتر نمى "براى حفظ مملكت"بدينقرار 

دهد. حاال ديگر يادش رفته است  داد. اين آزادى را هم آقاى خمينى مى

اى آزادى بدهى،  گفت و خطاب به شاه كه تو چكاره كه در پاريس مى

دهم دليل بر اينست كه نه آزادى وجود دارد  مى  گويى آزادى ينكه مىهم

تواند آنرا به مردم  گويى. آزادى حق مردم است كى نمى و نه تو راست مى

 "ناسيوناليسم"قبول  "حفظ مملكت"بدهد. اما ربط استبداد جديد به 

از نوع خاصى است، همان نوع كه رژيم شاه از آن دم  "ملى گرايى"يا 

آورى كه بعد از حمله عراق، آقاى خمينى از ايران بنام  د. بياد مىز مى

كشور آسمانى و مقدس نام برد! و در همين بيان كه از او نقل كردم، با فخر 

زند.  و غرور از اينكه قوم عرب بر ديگران مسلط شده است، حرف مى

 زد. كه شاه از دوران باعظمت شاهنشاهى حرف مى  همانطور

ت با ملى گرايى دست برداشته است؟ آيا فهميده است آيا او از ضدي

توان و نبايد از ايرانيان گرفت؟ آيا بهمان بيان پاريس  ايرانيت را نمى

بازگشته است و پذيرفته است كه ايرانيان داراى هويتى هستند؟ خير. 

بهمان توجيه رژيم شاه، بهمان ايدئولژى هاى شاهنشاهى باز پيوسته 

 است.

ه ايدئولژى شاهنشاهى بر اين مبنى بود كه براى آورى ك بياد مى

صراط "هاى تمدن بزرگ، براى اينكه هيچ راهى جز  رسيدن به دروازه

هاى تمدن بزرگ باقى نماند، همه حتى شاه تحت  به دروازه "مستقيم

گرفتند. سانسور همه حتى خوديها، براى آن بود كه از  سانسور قرار مى

افى كوچك و بزرگ بوجود نياورند. از زبان هاى انحر جاده تمدن بزرگ، راه

، اين سخنان "چه انقالبى براى ايران"گفتند و خود من، در كتاب  شاه مى

آيد سازنده نيست. بسيارى  هر چه از خارج مى"ام كه:  آورده "را عينا

 "رژيم دمكراتيك"و  "دمكراسى"عناصر وارداتى، تخريبى هستند. فكر 

كننده روحيه و زبون ساز است. اين  فسادآور، فلج كننده و تضعيف

 گذارد عظمت پيدا كند. كند و نمى ملت ما را تباه مى "دمكراسى"

اينك اين دو متن را با هم مقايسه كن، نه تنها مضمون يكى است، 

بينى كه زبان  عبارات و حتى كلمات هم مشابه هستند. بار ديگر مى

خواست  دارد. شاه مىاستبداد يك زبان است. با اينحال يك تفاوت وجود 

هاى تمدن بزرگ برساند و آقاى خمينى  ايران را ولو بزور به دروازه

 هاى اسالم برساند. خواهد ولو بزور به دروازه مى

 گفت: و رژيم شاه در توجيه ضرورت اطاعت مطلق از شاه، مى

مساله اصلى خاورميانه مساله نفت نيست، مساله هستى و بقاء آنست. "

آزادى بمعناى عدم اطاعت "كند،  حفظ كشور، ايجاب مى در اين موقعيت،

و هيچ اتفاقى نيست كه آقاى خمينى  "با حفظ كشور منافات پيدا كند.

برد. آنروز بقاء كشور را در وجود شاه  برد كه شاه بكار مى زبانى را بكار مى

دانستند و امروز در آقاى خمينى و تمركز قدرت  و تمركز قدرت در او مى

مردم هنوز قادر نيستند خود را "بعلت نادانى"گفت:  نروز شاه مىدر او. آ

اداره كنند، بايد تربيت بشوند تا به رشد سياسى برسند. تا آنوقت يك 

و چون مردم نادانند، ارتش بمثابه "قدرت متمركز بايد كشور را اداره كند. 

ترين بخش جامعه ستون اين رهبرى  ترين و سازمان يافته پيشرفته

بگردد و آقاى خمينى درواليت فقيه مردم را در حكم صغير سياسى 

گويد بخود من  هاى آخر انقالب مردم با بالغ شمرد و از نو مى شمرد. در ماه

گفت مردم نادانند بايد اداره بشوند. و زمينه اصلى تبليغ در سپاه و ديگر 

 "دانايان بى دينند"اينست كه چون مردم نادانند و  "نهادهاى انقالبى"

ان را اسالمى پس اين نهادها بايد حكومت را در دست بگيرند و اير

 1بگردانند.

بزرگترين خطر، خطر سياسى و  "ايدئولژى شاهنشاهى"در 

رهبرى "شد، وحدت ملت را تحت  ايدئولژيك بود كه سبب مى

بخطر بيفكند و اينك آقاى خمينى نيز بزرگترين خطر را اين  "شاهنشاه

گردد و  ها، وحدت ملت شكسته مى زاب و گروهبيند كه با تشكيل اح مى

شود. در هر دو رژيم، مشابهتى ميان رهبر و  كشور مواجه با خطر مى

و ... وجود دارد پندارى ميزان بقاء و عدم  "ايدئولژى"موجوديت كشور و 

بقاء كشور و درستى يا نادرستى ايدئولژى، وحدت يا اختالف، همان رهبر 

 است.

ن فهميد، چرا نظر استبداديان درباره استقالل توا بهر رو، اينك مى

نيز تفاوت كرده است. حاال ديگر تجارت با خارجه، فروش نفت و خريد 

كاال، بستن دانشگاه و روانه كردن گروه گروه جوانان كشور بخارجه، و 

ها ثروتهاى عظيم  وجود قشرهايى كه از رهگذر همين وابستگى

ور منافات ندارد. استقالل سياسى اندوزند، هيچكدام با استقالل كش مى

گويد هيچ كجا استقالل  است و آنرا هم داريم. حاال ديگر آقاى خمينى مى

 گيريم!! ما را ندارد. ما خودمان تصميم مى

ها كه اعالم خطر كردم داريم  يكبار پس از يكى از سخنرانى

شويم، با قيافه برافروخته به من گفت: سخنرانيهاى شما  تر مى وابسته

گوييد ما استقالل نداريم. ما استقالل  كند. چطور مى ردم را مأيوس مىم

داريم. پرسيدم مرا شما در پاريس از استقالل همين بود؟ باعصبانيت 

پاسخ داد: بله همين بود. به او گفتم پس منتظر باشيد بزودى همين را هم 

تقاد از دست بدهيد. پس ازاين گفتگو او سخنرانى كرد، به كنايه از من ان

 كرد و گفت ما استقالل داريم و هيچكس استقالل ما را ندارد.

بدينسان عناصر ايدئولژى شاهنشاهى، ايدئولژى توجيه كننده 

كنند: براى آن رژيم هم،  موقعيت زير سلطه ايران، بتدريج وضوح پيدا مى

                                                           

فكر ام، بار ديگر به چرايى عود اين  در اين باره، در كارنامه توضيح دادهـ 1
 بازخواهم گشت.
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نفت رانمى شد در دل زمين نگاهداشت، آنچه بود رابطه اقتصادى بود و نه 

ايران در  "ژئوپليتيك"ان بر ايران و... آن رژيم موقعيت سلطه ديگر

هاى مزمن است را دليل بر درستى ورود در جبهه  جهانى كه درگير جنگ

شمرد، و امروز خريد اسلحه از اسرائيل توجيه  بنديهاى ابرقدرتها مى

 شود، فردا نوبت ورود در بلوك بنديهاست... شرعى مى

  

 

 اختناق و فشار سازماندهىـ  5
  

از انحالل نهادهاى اختناق، تا ايجاد آنها، راهى است كه بسرعت طى 

سازمان امنيت و اطالعات جمهورى اسالمى "شده است. ا ين روزها 

شود. تشكيل آن واجب شرعى شده است. آقاى  تشكيل مى "ايران

 "ميليونى امنيت 36سازمان  "اى خورده است:  خمينى شكست جانانه

به خبرچينى، كارايى پيدانكرد، ناگزير سازمان بعلت حاضر نشدن مردم 

 امنيت با كارآئى بسيار باال بايد تشكيل بشود.

آن قشرى را كه به واسطه مخالفت با اسالم "گفت:  اوائل انقالب مى

 {135} "دباهدايت عالج كركنند، بايد  با ما مخالفت مى

آخر "و امروز بايد اعدام كرد! پس از پانزده خرداد، خطاب به شاه 

ها را كه اعدام كرديد؟... فرض كنيد يك كلمه هم  چه كردند آن بيچاره

گفته باشند، حاال به يك كلمه گفتن بايد تا آخر عمر اين بيچاره در 

 {136}"بندرعباس بسر ببرد؟

اى هم گفته باشد، به صرف شركت در  و امروز بدون اينكه كلمه

شوند و  اعدام مى بودن بدون حتى احراز هويت، "سمپات"اجتماعى با 

 تن! 111تا  51هر روز 

يكى از روساى دادگاه تجديد نظر نظامى رژيم شاه گفته بود، ما 

دادگاه تجديد نظر نيستيم. دادگاه تشديد نظريم. و امروز مجلس خطاب 

فرياد برمى آورد قاطعيت بيشتر بخرج بدهيد.  "هاى انقالب دادگاه"به 

بايد با قاطعيت بيشتر عمل  "هاى انقالبدادگاه"بندند كه  بازار را بزور مى

داند، در اسالم قاضى حق ندارد تابع جو  كنند. آيا آقاى خمينى نمى

داند كه قاضى مسلمان براى اينكه تحت تاثير قرار نگيرند،  بشود؟ او نمى

بايد كم معاشرت كند، خانه و زندگانى او تابع شرائط معين باشند؟ همين 

گويد اعتدال  ا قاطعيت عمل كنيد، يك روز مىگويد، ب امر كه يك روز مى

تر بر  گويد انتقام بگيريد، دليل واضح خود را از دست ندهيد، يك روز مى

 آن نيست كه:

اند و  هاى انقالب او جانشين دادگاههاى نظامى شده دادگاه -

اند و بعنوان ابزار قدرت  را پيشه خويش ساخته "تشديد مجازات"

 كنند؟ استبدادى عمل مى

 ها حذف مزاحمان استبداد دينى است؟  فكر حاكم بر اين دادگاه -

روش هدايت مخالفان جاى خود را بروش حذف مخالفان، آنهم به  -

 ترين شكل نسپرده است؟ ترين و وحشيانه خشن

مبناى منزلت انسان، قانون  "ايدئولژى شاهنشاهى"موافق  -

گيرد  رت مايه نمىنيست، بلكه قدرت سياسى است. اين تغيير از اين ضرو

واليت "كه اگر پايه قدرت سياسى حاكم نباشد و قانون باشد، مردم از 

پيروى نخواهند كرد و جامعه مكتبى بوجود نخواهد آمد؟ آيا بنا بر  "فقيه

هاى تمدن بزرگ همين  ايدئولژى شاهنشاهى، شرط رسيدن به دروازه

 نبود؟

 و...

نى به مردم معرفى در روزهاى اول انقالب، مخالفان هدايت ناشد

خواهند  شدند و امروز با همان بيان شاه، آقاى خمينى از مردم مى مى

ها معرفى كنند. پدران و مادران فرزندان  ها را به كميته"ضد انقالبى"

 خود را معرفى كنند و در اعدام آنها حاضر شوند و شادى و پايكوبى كنند.

از مردم برداشته اين تغيير چگونه انجام گرفته است؟ چگونه تكيه 

گذاشته شده است؟ اين همان آقاى  "نهادهاى انقالبى"شده است و بر 

هاى دولت  ... و كارشكنى در اجراى برنامه" گفت: خمينى نيست كه مى

انقالبى بمنزله ممانعت با انقالب اصيل اسالمى محسوب شده و محركين 

هد شد انقالب به مردم معرفى خوا  و عاملين آن بعنوان عناصر ضد"

ساخت تكليف اين عناصر "تاخود ملت همانطور كه رژيم شاه را سرنگون 

 {137}"ضد انقالبى را معلوم نمايد.

و اينك هم او نيست كه پدر و مادر و خواهر و برادر را به جاسوسى  

ها را به جاسوسى درباره يكديگر  خواند، همسايه درباره يكديگر مى

نهادهاى "حاكميت استبدادى خواند و برآنست كه به هر قيمت  مى

 را مستقر سازد؟ "انقالبى

پاسخ اين سئوال را با خواندن   آن خمينى، چگونه اين خمينى شد؟ 

دانى. در اينجا و بعد  ام، اينك مى نوشته "نهادهاى انقالبى"آنچه درباره 

ايدئولژى "خواهيم جريان بازسازى  در نظر مالتاريا، مى "قهر"در بحث از 

 ا ايدئولژى استبداد مطلق را شرح كنم:ي "شاهنشاهى

در آغاز موقت  "نهادهاى انقالبى"دانى دولت و  همانطور كه مى

بودند. صفت موقت حكايت از اين داشت كه اعمال قوه بطور موقت براى 

شود. اما وقتى  هاى رژيم پيشين ضرورت تلقى مى خنثى كردن بازمانده

كردند، در نظر شوراى  "مبارزه مسلحانه"هاى سياسى شروع به  گروه

بر سر راه دولت انقالبى سد  "انقالب، ضرورت مقابله با كسانى كه فعال

 شوند، بيشتر شد. مى

گرفت، در نهادها  بتدريج كه مالتاريا با دولت موقت فاصله مى

داد كه سپاه پاسدار اسالم است.  بخصوص در سپاه اين فكر را رسوخ مى

يفه سپاه آنست كه در برابر دولت اگر دولت از اسالم منحرف بشود وظ

بايستد. بيادم نيست گويا در اساسنامه سپاه هم اين مضمون آمده باشد، 

بعدها وقتى دو جريان در روياروئى قطعى قرار گرفتند، در مراحل آخرى 

كودتاى خزنده، فكر جديدى در اين نهادها القاء شد. تا اين وقت اين 

ايستادند، بلكه خود را مجرى  ردم نمىنهادها مردمى بودند. نه تنها جلو م

آوردند و اينك كه مردم به رئيس جمهورى  خواستهاى مردم بشمار مى

كردند، اين  رأى داده بودند و روز بروز هم به او بيشتر اظهار عالقه مى

نهادها چگونه در برابر اين رئيس جمهورى بايستند و بر ضد او عمل 

انى كه در تضاد وقتى بنا بر حذف د شد. و مى كنند؟ بايد تناقض حل مى

گيرد و براى اينكه نهادها از تناقض  است، حل از راه اعمال زور انجام مى

بدر بيايند و بتوانند بر ضد رئيس جمهورى وارد عمل بشوند، بايد رابطه 

آنها با مردم تغيير كند. هر حكومتى اينگونه به استبداد گرايش پيدا 

را عقب زدند و بجاى آن اين فكر را تبليغ كند. از اينرو فكر پيشين  مى

 كردند كه:

چون مردم فقيه نيستند و بيشتر از اين چون مردم نادانند، پس رأى 

ها را براى وزارت كار پيشنهاد كرده "مكتبى"آنها مالك نيست. يكى از 

هاى بسيار كرده بود از جمله وسايل اعدام  بودند. او جوانى بود كه جنايت

را فراهم آورده بود. پيش از اينكه بدانم كيست او را نزد  زن جوان آبستنى

من آوردند تا با او حرف بزنم و ببينم چگونه آدمى است. او در همان 

ميليون  35دقايق اول مالقات گفت، من معتقد به واليت فقيه هستم. اگر 

هم به شما رأى بدهند، فقيه مخالف باشد، شما را رئيس جمهورى 

ميليون  35گويى. در ميان اين  ده به او گفتم دروغ مىشناسم. با خن نمى

طبع من حرف  البد چند نفر فقيه هم هستند. بگو تا وقتى فقيهى كه باب

پذيرم. ضمن گفتگو معلوم شد، طرفدار قاطعيت در  زند، نگوييد نمى مى
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ها و به اطاعت بى چون و چرا درآوردن كارگران از واليت فقيه  كارگاه

نظام "شد. آنها نيز بايد تابع  بقه كارگر نيز بايد عوض مىاست. رابطه با ط

چكاره بوده است،  شدند. ديگر محتاج نبودم بدانم قبالً مى "واليت فقيه

 او را نپذيرفتم.

بايد تابع نظر  "نهادهاى انقالبى"دانند و  نظر كه مردم نمى  همين

. مالتاريا شد باشند، بشدت تبليغ مى "فقيه"مردم نباشند، بلكه تابع نظر 

ديدند كه افكار عمومى از آنها روى برگردانده و  و همدستان، آشكارا مى

آقاى خمينى نيز بطور روزافزون، اعتبار و وجهه خويش را از دست 

 دهد. پس بايد ابزار قدرت را جانشين حمايت مردم سازد.  مى

نهادهاى "ها، نتيجه عمل همين  اما بخشى از اين بى اعتبار شدن

بود. آقاى خمينى براى آنكه مردم را از دست ندهد و پس از  "انقالبى

هاى انقالب و سپاه و كميته و  مراجعات بسيار درباره روحانيان و دادگاه

داد. انتقاد از آنها همانطور كه شرح  جهاد سازندگجى به نرمى تذكراتى مى

 كردم جايز نبود و اين اواخر حرام بود چرا كه موجب تضعيف آنها و بخطر

 شد. مى "اسالم"افتادن 

هاى بى دليل و فسادهاى  هم در آغاز، وقتى كار شكنجه و اعدام

مالى و غير آن باال گرفت و تحقيقات اعضاى شوراى انقالب آنرا ثابت كرد، 

الزم است از اين پس محاكمات زير نظر " آقاى خمينى مقرر داشت كه: 

گيرد. تذكر اين شوراى انقالب اسالمى و دولت انقالب اسالمى صورت 

هاى انقالبى بجز رسيدگى به جرائم ضد  نكته بجاست كه تمامى دادگاه"

از قبيل دزدى و ساير امورى "انقالبى، حق هيچگونه دخالت در امور ديگر 

هاى فوق العاده انقالب اسالمى  كه موجب حد شود را ندارند زيرا دادگاه

حاضر و در دوران به رسيدگى به امور ضدانقالبى در حال "فقط مربوط 

 {138}"باشد. رژيم اختناق مى

كردند، در  ها در همه كار دخالت مى متن گوياست: اين دادگاه

 كردند. و براى رسيدن به مقصود از محاكمات، مراعات هيچ اصلى را نمى

ها و زندانبانها،  به تمام اعضاء كميته"د: شكنجه زندانيان روى گردان نبودن

يان هر كه باشند بطور انسانيت و اسالميت رفتار كنم كه با زندان حكم مى

آزار و مضيقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى كنند "كنند و از 

محكوم است و "كه در اسالم و حكومت عدل اسالمى اين امور ممنوع و 

 {131}"به بستگان زندانيان در روز معين با مقررات اجازه مالقات بدهند.

كايت روشنى است كه رفتارهايى را ممنوع خود ح "كنم حكم مى"

كند كه وجود داشتند. نه دادگاههاى انقالب تحت نظر شوراى انقالب و  مى

 دولت انقالب درآمدند و نه حكم ايشان در زندانها اجرا شد.

بايد شما پاسدارها وظايف " :گفت ها و سپاه نيز مى باره كميتهدر

ه داريد به خوبى انجام بدهيد. پاسدارى از اسالم و مملكت اسالم را بعهد

بسيار شريف و لباس بسيار مبارك درآمديد، قدرش را "اآلن به شغل 

گردن "بدانيد. اگر االن شما يك خالفى بكنيد، گردن شما نيست، 

گويند جمهورى اسالمى هم همينطور  گذارند و مى جمهورى اسالمى مى

پاسدارهاى كرد، حاال  ظلم مى"است. آن وقت سازمان امنيت به ما 

كنند. اگر هر كسى يك  اسالمى و در نتيجه مكتب بزرگ ما را دفن مى

بخودش داد و چهارتا از اين تفنگدارها را دور خودش "صورت روحانى 

است عمل "جمع كرد و شروع كرد، خالف آن چيزى كه وظيفه روحانى 

 {141}"بكند، اسالم را بباد داده است.

مى هم مثل همان رژيم سابق است. گويند: جمهورى اسال ... مى" و :

گرفتند.  را بى جهت مى"رفتند، مردم  دهند آنها مى همان كار را انجام مى

هاى مردم،  ريختند توى خانه گيرند، آنها مى روند مردم را مى اينها هم مى

 {141}"هاى مردم. ريزند توى خانه مى"اينها هم 

خيانتكار كنم كه يك كسى صد در صد آدم  من فرض مى" بخصوص:

خيانتكار است بروند "است، اما پاسدارها نبايد اين آدمى كه صد در صد 

هاى او و چيزهايش را بهم  منزلش را باز كنند و بروند بين زن و بچه

 {142}"بريزند.

هاى كسان من  و تو خود تعريف كردى چگونه پاسدارها بخانه

اسدارها ريختند، چگونه خواهر من وحشت زده از خواب چشم گشود و پ

كرد، دزدند.  كرد پاسدار باشند فكر مى را باالى سر خود ديد. باور نمى

شود؟ و او چه تقصير داشته است؟ خواهر  پاسدار چگونه از ديوار وارد مى

 رئيس جمهور بوده است، همين!

اى امنيت ندارد. صد در صد خيانتكار بكنار، بى  امروز هيچ خانه 

شوند و خانه و زندگيشان بباد  مىگناهان به اندك سوئ ظنى توقيف 

 هاى بعدى را چگونه برداشتند؟ رود. قدم مى

توجيه قبلى يعنى ضرورت خنثى كردن و مجازات سران و  

جنايتكاران و خائنان و دزدان اموال عمومى در رژيم پيشين، بتدريج جاى 

هاى سياسى مسلح كه بر ضد انقالب  خود را به توجيه جديد سپرد: گروه

كردند، براى موجوديت انقالب خطرناك بودند، پس تا  عمل مىاسالمى 

تا زمانيكه اشخاص فاسد " د:ماندن ها مى الح آنها بايد كميتهخلع س

هستند، احتياج به كميته هاست. و هيچكس منكر اين نيست كه تا قدرت 

ها  كه اين اشخاص را خلع سالح كند، احتياج به كميته"به اين حد نرسد 

 "هست."تواند آن را انكار كند كه احتياج به پاسدار  هست و كسى نمى

{143} 

اما بعد كه كودتا كشف شد، آقاى خمينى با لحنى عصبانى سخن 

ها باشند. قرار بود منحل  گفت و گفت بايد دادگاه انقالب باشد، كميته

بشوند. در همين زمان، همان طرح كذايى كه پيش از اين از آن صحبت 

تى در شوراى انقالب طرح شد. كه بنا بر آن امور كردم وسيله آقاى بهش

هاى انقالب، سپاه  اى مركب از نمايندگان كميته كشور به اداره كميته

آيد. توجيه ضرورت تشكيل اين كميته  انقالب و دادگاه انقالب، در مى

بر ضد مصدق بود. در  1332مرداد  28جلوگيرى از كودتاى نظير كودتاى 

بوجود آمدند و جهتى كه در پيش گرفتند  "هانهاد"اى كه اين  زمينه

رسيدند. اما در اينجا نيز نماندند. معنى مشاركت دادگاه  بهمين جا مى

شود، مخالفت آشكار با  انقالب در اداره امور كه امروز ضرورت تلقى مى

قانون اساسى و اسالم دارد. قضاوت بايد مستقل باشد. قاضى نبايد خود 

سى رژيم باشد. اما كار بجايى رسيده است كه مدعى سياسى مخالفان سيا

ها، حتى حالت شكلى و  اين حكومت بدون اين سه نهاد، بدون اعدام

 دهد. اسمى را هم از دست مى

راى مردم اعتبار "به بعد، تبليغ اين فكر كه  1351از نيمه دوم سال 

نزد نيروهاى مسلح شدت گرفت. ارتش و  "ندارد براى اينكه مردم نادانند

ندارمرى و شهربانى از دوران رژيم شاه قربانى اين تبليغ بودند. بسيارى ژا

تصفيه و اعدام شده بودند كه چرا اين حرف را باور كرده و بر خالف 

خواست مردم از شاه اطاعت كرده بودند. فرماندهان نظامى به من گزارش 

بشدت بر ضد شما در  "سياسى -سازمان ايدئولژى "كردند كه  مى

كنند افراد را قانع كنند كه رأى  كند. سعى مى نظامى تبليغ مى واحدهاى

پرسيدند اگر رأى مردم اعتبار  مردم اعتبار ندارد چون مردم نادانند. و مى

نفر را تصفيه  12111ندارد پس ديگر چرا آنهمه افسر را اعدام كردند و 

 كردند؟!

 

 1361شهريور  24

  

 :ره اين تبليغ اينطور گفتمدربا 1351ديماه  3در كارنامه چهارشنبه 

به آنها كه در نيروهاى مسلح، چه نزد افراد ساده و سالم سپاه، چه نزد "
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ندارد براى اينكه مردم "رأى مردم اعتبار "كنند كه  ارتشيان القاء مى

تا آنها را به مخالفت و ايستادگى در مقابل رئيس جمهورى  "نادانند

شوم، آنها  يچ ناراحت از اين نمىمن ه "اينست: اوال"برانگيزند، حرف من 

ببندند، با "خواهند بزور وابسته بشوند و خود را به گروه زورمداران  كه مى

دانست و  فهمند آنچه هيتلر نمى مردم مى "من مخالف باشند. ثانيا

جامعه مثل فرد شعور و آگاهى "دانند، اينست كه  زورگرايان مثل او نمى

كنند و اگر اين  وجدان جامعه تعبير مى دارد كه از اين شعور و آگاهى به

نسبت به امرى، نسبت به شخصى، نسبت به فكرى پيدا شد، "وجدان 

چيزى نيست كه "شود و اين ديگر  جامعه نسبت به او مصمم و پابرجا مى

اگر فرض  "بگوييم از روى آگاهى نيست پس رأى او اعتبار ندار... ثالثا

زور را اصل   روش آنهايى كهدانند  نمى"كنيم صحيح باشد كه مردم 

شناسند، اينست كه با زور بايد مردم را به راهى بكشند كه  مى

ام، بينش و  در بينش من، آنطور كه از اسالم فهميده"خواهند، اما  مى

كنند، "كوشيدند كه به مردم حالى  روش انبياء چنين نيست. آنها مى

را جلب و جذب بفهمانند، آگاهى بدهند و از راه آگاه كردن، جامعه 

پذيرند،... و از آن مراكزى  مى"بكنند... سئوال از اينهايى كه اين فكرها را 

كنند... اينست كه چرا خود خدا چنين  كه اين فكرها را القاء مى

فرستادن پيامبر نبود. وقتى اقتضاى فيض خدائى "نكرد؟...ديگر الزم به 

براه او "اورد و اينست كه آدمى از راه تالش و كوشش، آگاهى بدست بي

خواهيد اين فيض ربانى را از  برود، شما اى بندگان خدا كيستيد كه مى

راه جبر و فشار و زور براهى "بشر بربائيد، به او بگوئيد خير تو بايد از 

 {144}"خواهيم؟... كشانده شوى كه ما مى

بدينقرار، بر وظيفه دفاع از انقالب، اينك وظيفه جديدى اضافه 

بلحاظ آنكه مردم  "نهادهاى انقالبى"ر جامعه ولو بزور. شود، تغيي مى

نادانند بايست تحت امر فقيه، جامعه را اسالمى كنند. اينكار را بايد با 

تغيير ظاهر و شكل شروع كرد. چرا كه تغيير محتوى در كوتاه مدت 

شود، بايد با اعمال قوه، مقاومت در برابر اسالم را از ميان برد و  ممكن نمى

يير ظواهر و اشكال غير اسالمى، به اشكال اسالمى، اميد به بازگشت با تغ

را از ميان برد، تا در دراز مدت بتوان محتوى  "غرب زدگى"به شرائط 

 يعنى انديشه و باور با آنها توليد را نيز اسالمى كرد.

اين طرز فكرى است كه از سوى مربيان درنهادهاى انقالبى تبليغ 

ل آقاى بهشتى، يعنى اين خوش باورى كه كسى شود. ليبراليسم بقو مى

توان تغييرات اساسى رااز راه مسالمت و مماشات به انجام  گمان كند مى

آورم، بخاطر آنست كه  رساند. اينكه قول آقاى بهشتى را در اينجا مى

هاى طوالنى بود. يكبار  بدانى، درباره اين فكر در شوراى انقالب بحث

زب جمهورى كه اينهمه كلمه ليبراليسم را پرسيدم شما بنيادگذاران ح

دانيد چيست؟ از آقاى بهشتى خواستم ليبراليسم را  بريد مى بكار مى

تعريف كند تا بدانيم چيست كه بدو منفور است؟ او تعريفى را كه آوردم 

بدست داد. همه خنديدند. آقاى هاشمى به او گفت معلوم شد بيسوادى، 

 دانست. خود او بيشتر از اين نمى خودت را بدجورى لو دادى! البته

كنيم كه  اهى مقايسه مىوقتى اين طرز تلقى را با ايدئولژى شاهنش

در مرحله اول، ايرانيان بايد پذيرا باشندو تغييرى را كه از باال ": بنا بر آن

بايد يك نقش "شود بپذيرند و تغيير كنند. و ارتش  به آنها عرضه مى

شوند بايد  چه به عقيده و سياست راجع مىتعيين كننده ايفا كند، همه آن

 {145}"درآيد."تحت مهار و رهبرى ارتش 

برد. القاء ايدئولژى همين  مشابهت دو بيان آدمى را در تعجب فرو مى

 است.

بهر رو، وقتى جريان شكل گرفتن استبداد دينى را با تحول روابط  

قتصادى اجتماعى و تغييرات سياسى داخلى و خارجى و جريان انحطاط ا

اند و بيان ضد  بينى آن تغييرات، بدين سان بيان شده مقايسه كنى، مى

 انقالب جانشين بيان انقالب گشته است.

با وجود اين اشاعه فكر اسالمى در ميان مردم نيز در اين تغيير  

شتاب آلود بيان انقالب به بيان استبداد، بى اثر نبوده است. توضيح آنكه 

قالب اسالمى بر من روشن ساخت كه اگر رهبرى تجربه دو سال و نيم ان

اى جز  سياسى بخواهد به گروهها ى حاكم جامعه وابسته بماند، چاره

استقرار استبداد ندارد. چرا كه فكر اسالمى، در اساس، انتقاد و رشد 

رسد. اگر رهبرى  است. اگر انتقاد سبب رشد نگرديد، نوبت به اعتراض مى

تواند همكارى عمومى را جلب كند و  ند، مىسياسى از انتقاد استقبال ك

همراه خود مردم تغييرات بزرگ را در زمان كوتاه به انجام رساند. اما شرط 

اينكار اينست كه رهبرى پايبند منافع اين يا آن گروه و پايبند اشكال 

ماند و  معين و خشك نباشد. چه در اين صورت ميان دو سنگ آسيا مى

هاى عظيم مردم كه بنا بر فكر اسالمى  تودهشود. از يك سو،  خورد مى

بايد دائم چون و چرا بكنند و رهبرى بايد دائم به آنها توضيح بدهد. 

بنابراين بايد كارهايش قابل دفاع باشند و از سوى ديگر پايبندى سبب 

گردد و البته مانع از قبول  ترجيح منافع و اشكال اجتماعى خاصى مى

خواهند. در جريان جنگ و  مردم آنها را مى گردد كه انبوه تغييرهايى مى

محاصره اقتصادى، اين واقعيت را لمس كردم و با همين روش مقاومت 

 ممكن شد. چرا كه پايبند منافع و اشكال معين نبودم.

هاى معين جامعه بود و به  مالتاريا، بحكم اينكه پايبند منافع گروه 

را قربانى حفظ آنها  داد كه دين اشكال معين آنقدر دلبستگى نشان مى

با انتقاد حركت كند و شتاب بگيرد، در اين   كرد، ناگزير بود يا همراه مى

داد و از آنجا كه محتوى بدون  صورت بايد محتواى باورها را اصل قرار مى

كرد، بايد جانبدار لغو سانسورها و بحث آزاد و بسط  آگاهى تغيير نمى

گرفت و جامعه را با  عت مىشد: در اينصورت پيشاپيش سر آزاديها مى

داد و هر  برد. در اين صورت ساختهاى اجتماعى را تغيير مى خود پيش مى

ساخت و نياز نيز به زور و استبداد پيدا  زمان نيروهاى جديدى را آزاد مى

 كرد. نمى

بدينقرار بخالف تصور آقاى خمينى، مالتاريا به اين دليل كه اعتبار  

گرفت پايبند اسالم و مجرى آن نماند. چرا  ىاجتماعى خود را از اسالم م

توانست ميان دو سنگ آسيا بماند و خورد بشود. ناگزير بود ميان  كه نمى

انتقادپذيرى و تحول و ممنوع كردن انتقاد و قرارگرفتن در رأس مجموعه 

حاكم و در دست گرفتن انحصارى قدرت، انتخاب كند. مالتاريا راه دوم را 

را با مردم نيز از طبيعت  "نهادهاى انقالبى"كار رابطه انتخاب كرد. با اين

خويش بيگانه ساخت. نهادهايى كه بوجود آمده بودند تا در خدمت مردم 

باشند، موقعيت حاكم بر مردم پيدا كردند و وظيفه شان اين شد كه 

سانسور كامل برقرار كنند و مانع از بروز انتقاد بشوند. اسالم بدست خود 

 نى شد.مالتاريا قربا

گويم، اين نوشته را با دقت بخوانيد  به تو و از اين طريق، به همه مى 

ام تجربه را همان سان كه انجام گرفته است شرح كنم. و اين  كوشيده

گويد، اسالم پيروز شد و ضد اسالم شكست خورد. با اين تجربه  تجربه مى

ه رژيم ضد بود كه از راه عمل فهميديم، شرط تبديل نشدن رژيم انقالبى ب

انقالبى اينست كه، بايد شتاب بگيرد و گرنه، براى جلوگيرى از اثرات 

گردد. اين امر كه در  انتقاد عمومى، ناگزير از توسل به استبداد مى

كند، نتيجه همين ناتوانى از  كشورهاى اسالمى استبداد حكومت مى

ست. تطبيق با پويائى ارزيابى و انتقاد روزمرده و همگانى و هميشگى ا

فكرش را بكن اگر رژيم اسالمى از ابتدا تن به بحث آزاد داده بود و موافق 

گرفت، آيا ما امروز در اين  كرد و شتاب مى ها و انتقادها عمل مى ارزيابى

 وضعيت بوديم؟ بگذرم...
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تحت نظارت، ارزيابى و انتقاد روزمره عمل كردن، آزادگى و سالمت  

د. وقتى هر روز انتقاد هست اما خواهن از بيماريهاى كيش شخصيت مى

تحول نيست، سرانجام يا بايد كنار رفت و يا بايد زبان گوينده را بست و 

قلم او را شكست. بدينسان مالتاريا به بن بست ايدئولژيك سختى گرفتار 

 آمده است: با اسالم در تناقض قرار گرفته است.

ف اگر يك شخص بصورت معمم كار خال" روزى آقاى خمينى گفت:

كنى،  كرد و معممين از اطراف به او هجوم آوردند كه چرا اين كار را مى

كند. مثالً اگر از من خالفى صادر بشود و همه تان هجوم بياوريد  ديگر نمى

 {146}"نشينم. كنيد، من سرجايم مى كه چرا اينكار را مى

و امروز، هجوم بجاى خويش، كسى را مجال راهنمايى نيست. تنها  

زيابى، زور و قهر شده است! اين همان است كه در آغاز بعنوان وسيله ار

كند  غريزه مرگ از آن صحبت كردم. مالتاريا بر وفق غريزه مرگ عمل مى

 رود. و در جريان شتاب گير قهر، با سرعت بكام مرگ مى

  

  

 انقالب و دينى استبداد بيان دو در قهر و زور ـ 6
  

قالب، قرار بود مبناى حكومت نه همانطور كه شرح كردم، در بيان ان 

زور كه قانون باشد. انسان منزلت پيدا كند و اين منزلت بر قانون استوار 

گردد. چون بنا بر اين بود زبان آقاى خمينى، زبان توحيد بود: زبان جذب 

شدند به انقالب بپيوندند.  بود. حتى قواى نظامى و انتظامى دعوت مى

اى  كرد آقاى خمينى به نظاميان با نوشتهآقاى فروهر در پاريس پيشنهاد 

بخط خويش، تضمين بدهد با هم نزد آقاى خمينى رفتيم. در اين باره 

صحبت كرديم. نوشت و داد. وقتى به تهران رسيديم، آقاى فروهر از ما 

جدا شد و نزد سران نظامى رفت تا تضمين نامه را به آنها ارائه كند و از 

ندند. مردم ما پاسخ گلوله باران را با گل باران آنها بخواهد به انقالب بپيو

 دادند و... مى

آقاى خمينى  "تضاد آلود"با پيروزى انقالب بيان تضاد، بر رفتار  

هاى معين  افزوده شد. توضيح آنكه در پاريس از قبول مالقات افراد و گروه

ات كرد. اما آنها چون با بيان موافق بودند، به امتناع از مالق خوددارى مى

دادند. در تهران بيان نيز به شرحى كه خواندى تغيير  اهميت چندان نمى

هاى مخالف نيز زوج خوبى بودند و در بوجود آوردن شرائط  كرد. گروه مى

كردند. بيان و عمل، بيان و  بازسازى استبداد، نقش خود را خوب بازى مى

 گرديد. عمل بر اساس تضاد مى

ها نبا بر "غير مكتبى"نه تنها با اين تضاد، يك تضاد عمومى بود.  

تضاد بود، بكله همانطور كه رويه عمومى و قاعده اساسى همه 

نيز، بيان و عمل بر اساس  "نهادهاى جديد"استبدادهاست، در درون 

شد. چرا؟ داليل را تا اين هنگام دانسته اين. كمى پيش از اين  تضاد مى

همه از رهبرى، رهبرى يا نيز توضيح دادم، كه در يك جو انتقاد، انتقاد 

ها دل بكند و پيشاپيش تيز براند و يا  ها و دلبستگى بايد از وابستگى

ناگزير است، با اسالم خداحافظى كند. به اين دليل بود كه عبدالملك 

خواند، فرو بست و  وقتى شنيد خليفه شده است، قرآن را كه داشت مى

 خطاب به قرآن گفت: ميان من و تو جدايى افتاد!

 در اين جو تضادها: 

 تضاد روحانيان با يكديگر و در سطح مراجع نيز - 

تضاد نهادهاى جديد با يكديگر و در داخل هر كدام گرايشها با  - 

 يكديگر

 هاى سياسى با اتخاذ رويه حذف آنها ايجاد تضاد باگروه - 

  تضاد نهادهاى جديد با نهادهاى قديم - 

اسى كه در رهبرى آقاى سي -تضاد ميان گرايشهاى مذهبى  - 

خمينى شركت داشتند: دولت موقت با حزب جمهورى و ما ابتدا بيشتر با 

 دولت موقت و بعد با هر دو و....

  تضادهاى خارجى - 

  تضاد در مناطق مختلف - 

 تضاد در بيان اسالم  - 

 و... 

در اين جو پر از تضاد، آقاى خمينى قاعده مهمى را از ياد برده بود و  

افزود. آن قاعده كه در كارنامه به تفصيل بدان  بر تضادها مى دائم

تواند بطول  اى است كه مى ام، اينست كه لحظه پيروزى، لحظه پرداخته

انجامد، اما شرط آن اينست كه رهبرى از اين پيروزى به پيروزى ديگر 

گذر كند و هربار پيروزى بزرگتر بدست آورد. مساله آقاى خمينى اين 

خواست و  ه او به حكومت رساندن روحانيت بود و اينكار را مىنبود، مسال

ها انجام بدهد. بدينجهت از ابتداى پيروزى "مدعى"خواهد با حذف  مى

هاى سياسى كه حاكميت  و گروه "مخالفان"انقالب، بيان را خطاب به 

پذيرفتند، بيان دشمنى و تضاد كرد و چون بجاى اجراى  روحانيت را نمى

گذار از اين پيروزى به پيروزى ديگر، با جو سازى و حادثه بيان پاريس و 

داشت و چون به حل مساله سياسى  آفرينى مزاحمان را از سر راه بر مى

داد، بخواهى نخواهى بحران بر بحران  حاكميت روحانيت تقدم قطعى مى

كردند تا بدانحد  ها بنوبه خود اختالف را تشديد مى شد و بحران افزوده مى

رفتند و با سرعت بهار آزادى سپرى  ل سياسى از ميان مىكه راه ح

 رسيد. شد و دوره تقدم قهر فرا مى مى

توانست بوجود  در تقدم حاكميت روحانيت، راه حل سياسى نمى 

ها مشكل كه از رژيم سابق بجا مانده بودند، از راه  آيد. چرا كه حل ده

فكران و شد. راه حل سياسى بدين معنى كه روشن مشاركت ميسر مى

كادرها و... بپذيرند، از روحانيت پيروى كنند، با بيان انقالب ناسازگار بود. 

بنا بر آن بيان، بنا بر همكارى بود، بنا بر بجث آزاد بود، بنا بر قرار نگرفتن 

شهريور در خبر بود كه آقاى  24روحانيت در رأس امور دولتى بود و امروز 

رى است. بدينسان همه سران اى نامزد رياست جمهو سيد على خامنه

شوند. البد براى اينكه ثابت كنند پشيزى براى بيان آقاى  روحانى مى

خمينى در جريان انقالب ارزش قائل نيستند. بهر رو اينك آگاهان به اداره 

كردند. اضافه بر اين، روحانيت حاكم، بر  امور كشور از ناآگاهان پيروى نمى

ا به اجرا بگذارد. راه حل هايى كه آن نبود كه بيان عمومى انقالب ر

جست همه بر اساس آسان كردن و دائمى كردن حاكميت خويش  مى

بودند، بناگزير، بايد همه آنهايى كه مزاحم حاكميت مالتاريا تلقى 

گرفتند كه قادر به عمل و ايستادگى  شدند، در وضعى قرار مى مى

ينگونه حوادث و شدند. ايجاد حوادث داخلى با حداقل استقبال از ا نمى

كردند و از سوى مالتاريا زمينه  نيز حوادثى كه قدرتهاى خارجى ايجاد مى

آوردند كه مالتاريا با  آمد، شرائطى را فراهم مى سازى برايشان بعمل مى

استفاده از آنها موقعيت خود را بعنوان رأس بلوك اجتماعى حاكم محكم 

 كرد. مى

جمهورى اسالمى گرديد.  به اين دليل، زبان خشونت، زبان رسمى 

اين مساله بارها موضوع بحث واقع شده است و چند نوبت درباره آن 

ام.  ام و در كارنامه نيز مورد بحث قرار داده ام و سخن گفته مقاله نوشته

تحليل زبانى كه مالتاريا و همدستان مكتبى وى در اين دو سال و نيم بكار 

ديت خشن، بى رحم و پر از تدنى دهد كه يكسره زبان ما اند نشان مى برده

ترين كارها بى آبروكردن شده است. اگر اين زبان را  و پستى است. نجيبانه

هاى واالى معنوى بود،  با زبان انقالب كه زبان معنويت، زبان همه ارزش

شوى كه مالتاريا انقالب و كشور و حتى خود را با  مقايسه كنى، متوجه مى
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 ت. اين زبان نقطه مقابل آن زبان است.اى روبرو ساخته اس چه فاجعه

كيلومترى، ميليونها انسان  5111زبان آقاى خمينى كه از راه دور، از  

آورد، به آنها اميد و شادى  را در كنار هم، دست در دست هم بحركت مى

ترساند. هر بار كه راديو  بخشيد، اينك زبانى شده بود كه مردم را مى مى

سخنانى  "بنيانگذار جمهورى اسالمى و ... امام خمينى"گفت امروز  مى

شدند. چون روشن بود كه آتشها را تيز  فرمودند همه نگران مى  ايراد

خواهد كرد. چند نوبت در اين باره با او صحبت كردم و در چند نامه نيز 

خطر اين زبان را براى كشور يادآور شدم. همانطور كه در فصل اقتصاد 

در جلسه مشترك شوراى انقالب و هيات  برايت شرح كردم، يك بار هم

وزيران، نسبت به اثرات مرگبار اين زبان بر فعاليت اقتصادى، بر مصرف و 

شدند،  تر مى ها اعالم خطر كرديم. اما زبان، زمان به زمان خشن بر قيمت

گرديد، تا امروز كه به منتهاى خشونت رسيده است.اين  تر مى زبان خشن

ها، كارى جز شتاب گرفتن در سرازيرى  انمسابقه ميان خشونت و بحر

مرگ نيست. اما همانطور كه رژيم شاه قربانى دورى بود كه ايجادكرده 

 بود، رژيم آقاى خمينى نيز قربانى دورى است كه ايجاد كرده است.

وقتى زبان، زبان خشونت، زبان ماديت خشن و ويرانگر شد، الجرم  

كند. زور اساس حكومت و  مى سازماندهى فشار و اختناق نيز تقدم پيدا

گردد. از همين زمان، دفاع از موقعيت حاكمان،  نيز اساس منزلت آدمى مى

 "نهاد رهبرى"شود.دين و رهبر كشور و  دفاع از كشور و دين تلقى مى

كنند. همانطور كه مخالفت  جويند و البته تقدم قطعى پيدا مى شباهت مى

شد، اينك نيز  تلقى مى "رژيم سلطنت مشروطه"با شاه، مخالفت با 

شود. تنها علت اين امر  مخالفت با آقاى خمينى مخالفت با اسالم تلقى مى

خودخواهى شاه يا آقاى خمينى نيست، بلكه آنست كه زور اساس 

ريزد. رهبر  حكومت و هر نوع منزلتى است و سستى پايه، بنا را فرو مى

نتقاد از رهبر مظهر قدرت، قدرتى است كه پايه و اساس حكومت است. ا

كند. از اينروست كه  مثل تاباندن آفتاب بر برف قدرت است، آنرا آب مى

 اعدام كنند. "باغى با غين"ساله را بعنوان  16تا  11ناگزيرند دختران 

توانى بفهمى كه چرا مالتاريا، اگر هم  ها، مى با توجه به اين تقدم 

ز مرحله آخر يعنى بگوييم پايبند امر به معروف و نهى از منكر است، ا

برد تا امر به معروف و نهى از  كند؟ چرا زور بكار مى اعمال قوه شروع مى

منكر كه واجبى همگانى است، انجام نگيرد. چرا انتقاد كننده را اعدام 

اى وجود دارند كه نيازى به بكار  هاى ساده كند و... چرا وقتى راه حل مى

ها را انتخاب مى كنند؟ به  حلترين راه  بردن زور و خشونت ندارند، خشن

شود  ها، نمى اين دليل ساده كه جز در جوى آكنده از بحرآنهاو خشونت

استبدادى را، كه با آن انقالب بى مانند، سرنگون شده است، از نو برسر پا 

ام، بازسازى  كرد و اين استبداد را نيز عواملى كه يك بيك بر شمرده

 كردند.

ايدار خشونت و ماديگرى، آنهم از سوى اما تصور ايجاد يك جريان پ 

روحانيتى كه بنام رهايى كشور از غرب زدگى سراسر خشونت و عفونت و 

ماديگرى كاهنده، آواى انقالب سر داده بود، حتى براى افرادى كه در 

بردند، قابل  بايد اين خشونت روزافزون را بكار مى "نهادهاى انقالبى"

دانستند كه استبداد سياسى، نه تنها  تحل نبود. بخصوص اگر از ابتدا مى

دهد، برقرار نخواهد كرد بلكه بر نابرابريها  برابرى اقتصادى را كه وعده مى

خواهد افزود. واقعيتى كه امروز بر همگان عيان است. ناگزير در آغاز دو 

 آورد: اى از تدابير فراهم مى فرض در كنار هم مجموعه

ن مستضعفان را بحقوق خود توا بدون استبداد سياسى، نمى -الف 

 رساند و برابرى اقتصادى را برقرار كرد.

و  "سركوب مستكبران"اى جز  الاقل در كوتاه مدت، چاره -ب 

هاى ضد انقالب و منافق نيست. بنابراين چه بخواهيم و چه نخواهيم  گروه

براى پايان دادن به محروميتهاى مستضعفان، براى پايان بخشيدن به 

ها و "خان"ها براى خالص كردن كشور از  طئهها و تو تحريك

ها، طوريكه بقول آقاى خلخالى تا صد سالى نتوانند سر بلند "گروهك"

كنند و...و براى اجراى اسالم و مطمئن شدن از قطعيت پيدا كردن 

استبداد "ضرور است.  "قاطعيت"حاكميت اسالم، يك دوره زور و 

 براى همين است. "صالح

شدند، يا بهتر است بگوييم  هورى ساخته مىاين فرض در حزب جم 

شدند و به اجرا گذاشته  با استفاده از پوشش اين حزب ساخته مى

هاى مستضعف براى  شدند. فرض اول بيشتر براى آماده كردن توده مى

صالح بود و فرض دوم بيشتر براى راضى كردن و  "استبداد"حمايت از 

كه بايد از ابزار فشار و اختناق  بلكه معتقد كردن افراد نهادهاى جديد بود

 شدند. مى "استبداد صالح"براى استقرار 

ها مبنى بر نادانى مردم بودند. وقتى از اين امور در شوراى  فرض 

شد كه مردم  شد، و گفته مى انقالب و يا در حضور آقاى خمينى بحث مى

درجه  ها آگاهند، داستانهاى بسيار از نادان نيستند و افراد سپاه و كميته

كردند و نتيجه  ها و مردم نقل مى نادانى، همين افراد سپاه و كميته

گرفتند كه با وجود اين درجه نادانى، بايد راه حل ساده و عملى قابل  مى

فهم پيدا كرد و بنظر آنها اين راه حل، همان استبداد سياسى و اصل قرار 

ريج منطق دادن خشونت الاقل در كوتاه مدت بود. بدينسان بود كه بتد

 شد. تفنگ بر منطق عقل حاكم مى

اما اين تقدم خشونت واصل قرار دادن روشهاى خشن و هر چه  

تر بدون رعايت قاعده و قانون را از نظر شرعى چگونه توجيه  بيرحمانه

 كردند؟ مى

اى كه بهنگام ورود آقاى خمينى به پاريس برايش  مساله 11از جمله  

. اساس اين مذهب را يك قدرت بمعناى .." شرح كردم يكى هم اين بود:

را "دهد. بنابراين شيعه در عمل، زورپرستى زور مطلق )خدا( تشكيل مى

كند. اما زور عادل را در برابر اين زور عادل، )كه خيالى است  ترويج مى

واقعى يعنى حكومتهاى موجود "تواند عادل باشد( زور  چرا كه زور نمى

اين حكومت رسيد به زور عادل تبديل قرار دارند. هر جنبشى وقتى به 

 "ظلمه"شود و دوباره  بلكه به زور واقعى تبديل مى"شود،  نمى

 {147}"شود... مى

بدينقرار، همانطور كه چند نوبت توضيح دادم و از نخست نگرانش  

داد. آن عده  بوديم، اساس اين خشونت گرايى را يونان زدگى تشكيل مى

هاى  ترين غرب زده عادل هستند قديمىاز روحانيان كه پيرو استبداد 

مثل يك طبيب بايد  "ولى امر"هاى اسالمى هستند. در نظر اينها،  جامعه

اعضاى فاسد را قطع كند و اين عين رحمت است. بايد جامعه را بزور 

اى در  دانند درآورد و اين سخن تازه بصورتى كه با اسالم جور مى

ها و  فكر يونانى بر اين جامعه هاى اسالمى نيست. از زمان حكومت جامعه

در مقام توجيه موقعيت خويش در رابطه با استبدادهاى سياسى، اين 

 اند. بيمارى فكرى را پيدا كرده

كند. اين بيان  وقتى خدا زور مطلق شد، بناگزير بيان مادى پيدا مى 

مادى همان نظريه استبداد صالح است. بر كليسا حاكم شده بود، بر 

هاى اسالمى نيز حاكم شد. از همينجا مخالفت با  يت جامعهبخشى از روحان

شد. و از آنجا كه اين  استبداد عادل، مخالفت مريض با پزشك، تلقى مى

شود، پزشك بايد ولو بزور او را  مخالفت به قيمت جان بيمار تمام مى

مخالفت با خدا تلقى  "مستبد عادل"معالجه كند. از همينجا مخالفت با 

كند. اگر سبب  بر ميزان مخالفت، مجازاتهاى مختلف پيدا مى شود و بنا مى

 ض است و بايد اعدام گردد:آلودگى جامعه به فساد بگردد، مفسد فى االر

كند، قابل اصالح  يك نفر آدميكه يك مملكت و يا گروه را فاسد مى"
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جامعه، نابود كرد. اين غده "نيست. اين را بايد براى تهذيب و حفظ 

د از جامعه دور كرد، دوركردنش هم به اين است كه سرطانى را باي

 {148}"اعدامش كنند...

 16تا  11مبناى استدالل آقاى محمدى گيالنى كه كودكان و نوجوانان  

 كند، همين است. ساله را اعدام مى

بنا بر اين نظر، اعمال خشونت وقتى براى برداشتن غده سرطانى  

قانون تقليل ضايعات و "كاهد. اين را بايد باشد، از ضايعات مى

آورند  ها سر بر مى و وقتى از هر سو توطئه "نابهنجاريهاى اجتماعى ناميد

خواهند اسالم را  آورند و مى و از داخل و خارج به كشور اسالمى هجوم مى

كند. بايد  از بين ببرند، بنابراين قانون، خشونت و قاطعيت تقدم پيدا مى

فساد را از زمين برداشت. البته  ضايعات را بحداقل رساند. پس بايد

رسند.  شود، اما در مجموع ضايعات بحداقل مى مواردى هم ظلم واقع مى

 شود و... جامعه سالم مى

همه كسانى كه زندان و شكنجه و اعدام و كشتار را به روش اصلى  

اند. همه رژيمهاى  اند، به اين استدالل چنگ زنده حكومت بدل ساخته

عمارگران كه ماموريت خويش را متمدن ساختن استبدادى و همه است

دهند، با همين استدالل،  دادند وهنوز نيز قرار مى استعمار زده قرار مى

كنند. بنابراين نظر، جامعه بيمار و نادان  كردند و مى عمل خود را توجيه مى

اند، دانا و بى غرض است.  و ولى امر بحكم شرائطى كه در او جمع شده

بيمار ندارد. رحمت اين نيست كه به آه و ناله بيمار مقصودى جز نجات 

گوش كند، رحمت اينست كه او را معالجه كند. چه مريض خوشش بيايد و 

 چه خوشش نيايد...

وقتى بدينسان بر تو معلوم شد كه نظر راهنما چيست، اينك  

توانى بدانى چگونه تقدم خشونت و تقدم قطعى قاطعيت بمعناى  مى

كيان اسالم در خطر "كنند: خطر متوجه اصل است.  مىقاتليت را توجيه 

افتد، وقتى شرائط، شرائط جنگ  . وقتى كيان اسالم در خطر مى"است

عمومى است، بايد مقررات جنگى برقرار گردند و البته در جنگ جاى 

نيست. تعجب نكن، زبان استبداد يكى است. اينها نيز  "بحث آزاد"

ند. اگر يادت باشد، يكى از همين بهمان نظريه رژيم شاهنشاهى رسيد

خواهم با  مى "بحث آزاد"ها، مرا دست انداخته بود كه با اسلحه  روزنامه

متجاوزان عراقى بجنگم. كوبيدن هر كسى كه از عدم ضرورت اين تقدم 

ليبرال، بخاطر استقرار قطعى روشهاى   زد، بعنوان مطلق خشونت دم مى

من، در برابر اين تمايل و اصرارم   تاستبدادى و استبداد مطلق بود. مقاوم

كه  "شوراى عالى قضائى"بر اينكه آزاديها، مزاحم جنگ نيستند و اصرار 

زد و مجازاتهاى شگرف  به قانون گذارى بر خالف قانون اساسى دست مى

خواستم  كرد، نبرد دو نظريه بود. مى سازان و... اختراع مى "شايعه"براى 

م كه از پيش از انقالب نسبت بدان حساس مانع از تحقق اسبتدادى بگرد

دادم. همه  بودم و هيچ فرصتى را براى هشدار نسبت به آن از دست نمى

آنهايى كه جو عمومى كشور را در دوران انقالب، جو خشونت ساختند و 

شمردند، بايد به اين ملت  "آنتاگونيستى"تضادها را داراى خصلت 

 . بگذرم...حساب پس بدهند. آنها شركاى جرم هستند

گيرد، ولى امر كه حافظ اصل  بدينسان وقتى اصل در خطر قرار مى 

كند، كه حالل را حرام گرداند.  يعنى ديانت حقه است، امكان پيدا مى

اجتماع كردن حالل است، اما اگر ولى امر آنرا مضر به بقاى اصل  "مثال

ما ميرزاى تواند آنرا حرام كند. استعمال تنباكو حرام نبود، ا شناخت، مى

شيرازى براى حفظ اسالم و كشور اسالمى، آنرا حرام كرد. و اگر ولى امر 

 "باغى باغين"اجتماع و تظاهر را حرام كرد شركت كنندگان در آن 

 شوند. مى

آميز، اينست. و اين روشها  توجيه فقهى تقدم روشهاى خشونت 

ان نيز وضع اند. و زمان به زم هاى روزافزون ساخته كشور را گرفتار بحران

 كنند؟ شود. اين وخامت بارتر شدن اوضاع را چگونه توجيه مى بدتر مى

دانند و آنرا بسيار خوب  اين بحران عمومى را يك ضرورت مى 

آمد و اين افكار  آورى حسين آقا نوه آقاى خمينى مى شمارند! بياد مى مى

اين حد  كرد؟ مطالب در كردند، بازگو مى بيمارگونه را كه در او القاء مى

 بودند:

گويند، نظريه آقاى بنى صدر ليبراليستى و راحت طلبانه است،  مى"

كشور را بسازيم. مردم "ايم حاال بايد  گويد انقالب كرده چرا كه مى

آزاديهايشان را داشته باشند، پيشرفت اقتصادى بكنند، گرسنه پيدا 

... البته روبراه بشوند، مردم امنيت پيدا كنند و"نشود، طبيب و بهداشت 

بر "مردمى كه اينهمه را پيدا كردند، دنبال پيروزى اسالم در جهان بجهاد 

خيزند. ما بايد از راه بحران سازيهاى پياپى و ارزش مطلق كردن مرگ  نمى

ميان ببريم، ايران هم از بين برود مهم "طلبى را از  و شهادت، خوى راحت

ود، صدور انقالب نيست، مهم اين است كه سراسر جهان غرق بحران بش

اين. اگر هر روز يك بحران درست نكنيم، مردم بعادات گذشته "يعنى 

انقالب، جرم "برمى گردند. در كوره بحرانهاست كه صادر كنندگان 

دهند و براى انجام ماموريت خويش آبديده  طلبى را از دست مى راحت

يت دم از گرانى و كمى آذوقه و سختى وضع"شوند. بنى صدر اينهمه  مى

زند، بخاطر اينست كه ليبرال  ها و... مى ها و اعدام مسكن و كشته شده

داند ما براى اقتصاد انقالب نكرديم ما براى اسالم انقالب  است و نمى"

را فراهم كنيم. بنابراين "كرديم و اينك بايد شرائط انقالب جهان اسالم

ام حسين و رود؟ مگر ام رويم و يا كشور از بين مى چه باك كه از بين مى

گويد ما براى اقتصاد انقالب  نشدند؟ امام كه مى"ياران او همه شهيد 

نكرديم، براى اسالم كرديم. ما براى رفاه انقالب نكرديم، براى اسالم 

 "كرديم و... ما بايد انقالب را صادر كنيم، نظرش همين است."

تواند آرام  طرز فكر امام هم همين است. اينكه نمى" افزود: و مى

زند و  مى"آيد و حرفى  بيند، سروصدا كم شده است، مى بنشيند و تا مى

ها،  كند، بدين جهت است كه در فكر او بدون اين بحران بحران ايجاد مى

قرنها به غير اسالم و بلكه بضد آن خو "شود. مردمى كه  اسالم پياده نمى

غير دهند، پس بايد شرائط  اند، در شرائط عادى تن به اسالم نمى كرده

 "ايجاد كرد تا از جو غير اسالمى بدرآيند و بجو اسالمى درآيند."عادى 

بحرانهايى كه ايجاد   ها و نيز ها در همه زمينه بدينسان، شكست 

شدند و  شدند، بلكه ضرورت تلقى مى شدند، نه تنها توجيه مى مى

ها براى  ها و نابهنجارى شوند. البته بحران سازى و استفاده از شكست مى

 شود. يشبرد هدف، بدون تقدم قطعى بخشيدن به خشونت ممكن نمىپ

مقايسه  "صهيونيسم"و  "نظريه هيتلر"را با  "نظريه"وقتى اين  

بينى فاشيسم جديد از  بينى به نحو شگرفى يكى هستند، مى كنى، مى مى

تر و ويرانگرتر است. همانطور كه  فاشيسم شاهنشاهى بسيار بيرحم

اين مقايسه را بعمل آوردم. از جمله شروع به كتاب دانى من چند نوبت  مى

خواندن و خالصه كردن آن و اظهار نظر درباره آن در كارنامه كردم. 

گفتند خالصه كردن و اظهار نظر كردن درباره مطالب  بسيارى مى

گفتند و  خوانيد، از كارنامه حذف كنيد. بعضى نيز مى كتابهايى را كه مى

گفتند  خواند. نمى ى در جبهه جنگ كتاب مىنوشتند كه رئيس جمهور مى

كاهد تا از جبهه بزرگ جنگ بر ضد  از خواب اندك خويش نيز مى

توانستيم بگويم،  ويرانگر، غافل نماند. نمى "ايدئولژى فاشيسم مذهبى"

فكر غالب بر رهبرى، اين فكر ويرانگر است و از نظر من مبارزه با آن از 

مشكل رئيس جمهورى را از جنگ عراق تر است. آنها  جنگ با عراق مهم

خواستم در هر دو  دانستند و من نيز مى تر مى تر و عالج آنرا واجب مهم

اين توضيح را دادم  1351بهمن  1تا  2جبهه بجنگم. با اينحال در كارنامه 
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... اينكه من در مقام رياست جمهورى وقت صرف خواندن كتاب هايى از "

عهدى نيست كه در قبال خدا و خلق دارم تا كنم... جز براى ت اين نوع مى

او هوشيارى الزم را پيدا كند و نگذارد انقالب او را تصاحب كنند و از اين 

 "هاى استبدادى بسازند و بجان او بيندازند. نوع قدرت

اى كه ساخت، درباره كودتا و... و  از اينرو درباره استالينيسم و جامعه

خواندم و مطالبشان را با خوانندگان  يى را مىدرباره نظريه هيتلر و... كتابها

هاى  گذاشتم. اينك براى اينكه يكسانى نظريه مكتبى در ميان مى

از كارنامه قسمتى را نقل  خودمان را با نازيسم هيتلرى معلوم بكنم

   :كنم مى

آزاد نيروها در تضاد و "بازى  "حكمت زندگى"گويد:  هيتلر مى"

نيز نبايد با يكديگر "تلف ناسيوناليست هاى مخ حتى گروه "تنازع است

ها "ترين  گزيده"همكارى كنند، بلكه بايد با هم رقابت داشته باشند، تا 

ها و مردم  بدنبال اين اصل هيتلر درباره توده"بمانند و ديگران بمانند... 

چنان "آوريم كه  ما به صفوف عظيم كسانى روى مى"دهد:  اينطور نظر مى

كه زندگانى شخصى آنها همسنگ بزرگترين ثروت  برند در فقر بسر مى

براى كسانى تدوين  "فداكارى"فلسفه انكار نفس و "يعنى:  "دنياست

شده است كه وضع اقتصادى آنها به آنها اجازه خوشبخت شدن را 

گيرد كه ما بدون اينكه اينها را خوشبخت كنيم  مى"دهد و نتيجه  نمى

پيشوا و "از روى رضا و رغبت در برابر توانيم مدر آنها با تبليغ، تسليم  مى

 {141}"و حزب او و فداكارى براى پيشبرد مرام او را بوجود آوريم. او گروه

بينى كه نگرش هر دو  اين دو نظر بنحو شگرفى يكسان نيستند؟ مى 

يكسان است، الزم نيست مثل  "كامال "شهادت"بخصوص درباره مرگ و 

هبى، فكر هيتلر را اخذ كرده بسيارى بروى ببينى چگونه فاشيسم مذ

ادر به انديشيدن است. اين كار غرب زده هاست. چون غير غربى را ق

روند، فكر غربى راهنما را پيدا كنند. هر نوع استبدادى  مى دانند، فوراً نمى

استوار  "ايدئلژى"كند: استبدادهايى كه بر  يك و همان بيان را پيدا مى

كنند.  شوند و يكسان عمل مى رام مىشوند، سرانجام هم زبان و هم م مى

شمارند.  مى "رحمت الهى"اگر امروز فاشيستهاى مذهبى جنگ را يك 

ترين و بى  ترين و بى پرده جنگ صريح"هيتلر نيز بر اين عقيده بود كه 

 "رياترين شكل برخورد قوا و تضاد نيروهاست و...

ن خطرناكتري" آوردم: د كه هربار فرياد بر مىو از اينرو بو 

،  "آورد زورپرستيها آن است كه خود را به لباس مذهب و ايدئولژى در مى

... در كشورهايى كه جنبش هايشان برنامه عمل و سازمان و اسباب "

پاشنه قديم چرخيد. در "ديگر همه را داشتند، بعد از چندى در بهمان 

ز ايران كه مخالفان را جوى از ابهام فرا گرفته است، فردا بهتر از امرو

جنبش چه فكرى كرده است كه پس از چندى "شود. رهبرى  نمى

آنست "وضعيات قديم از نو برقرار نشوند؟ مالحظات مخبران خارجى بر 

كه نه تنها هيچگونه عالئمى بر وجود چنين فكرى در دست نيست، بلكه 

دهند مقصود اين جنبش تغيير  مى"عالئم بسيار وجود دارند كه نشان 
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شهريور ماه آقاى بن بال را ديدم. او و آقاى رجوى و من سه  26امروز  

آورد بگريه  زديم. وقتى لحظات رفتن شاه را بياد مى ساعت حرف مى

گفت انقالب  ها بود. مى نفر در اطاق بوديم، اشك در همه چشم 51درآمد. 

تر است. اين  ى تاريخ، از انقالب فرانسه و اكتبر عميقها شما از همه انقالب

از   دهد. اين انقالب اى را به بشريت نويد مى انقالبى است كه تجربه تازه

دهد. براى او از بيان عمومى  آيد و از درون بيرون را تغيير مى عمق مى

گفت بايد طرح نو در داد. آقاى خمينى طرح ندارد.  انقالب حرف زدم، مى

خواهد بكند و... به او گفتم ما بايد بيانگر اصالت انقالب  انم چه مىد نمى

خود باشيم. از هشدار باال با او حرف زدم و گفتم، ظاهر امر اينطور نشان 

دهد كه نه تنها اين بيم بى محل بوده است، بلكه وقتى رهبرى نه تنها  مى

را و انسان را كند تا جامعه  ترسد، بلكه خود بحران ايجاد مى از بحران نمى

شوند  در جامعه، تغيير بدهد، وقتى از جنگهايى كهبه او تحميل مى

دهد كه تسليم هيچگونه  كند و بدين ترتيب نشان مى استقبال مى

شود، وقتى حتى از تهديد شدن به يك جنگ عمومى  شانتاژى نمى

دهد كه ايستاده است تا تغييرى كه  ترسد و در عمل نشان مى نمى

كند، ولو ايران از  گويد و تبليغ مى عمل درآورد و آشكارا مىخواهد به  مى

ها و صدها هزار و... كشته شوند، دست بردار نيست و طرح  بين برود، ده

دهد كه عمق  اسالمى كردن ايران را به اجرا درمى آورد، بظاهر نشان مى

داند كه مقصود اين جنبش تغيير اشخاص  انقالب را درك كرده است و مى

 ل نيست، تغيير رژيم است.و اشكا

اما در واقع اين نظريه قهر، بكار بازسازى همان استبداد وابسته  

گويم. وقتى نظام  دانى چه مى اى مى رفت. اينك كه تا اينجا خوانده مى

يابد، وقتى نظام  ماند و ديوان ساالرى توسعه مى ادارى بى تغيير برجا مى

تصادى بيشتر و بيشتر هاى اق ماند و وابستگى اجتماعى بر جا مى

شوند، اين قهر، بر ضد انقالب و در جهت بازسازى استبداد زير سلطه  مى

اند و آقاى  ها همه در اين جهت عمل كرده كند. و بحرآنهاو جنگ عمل مى

خواستند از راه ايجاد استبداد و با اين نظريه  خمينى و همه كسانى كه مى

ضد انقالب تغيير دادند و خود  قهر، جامعه را تغيير دهند، انقالب را به

 زندانى و قربانى نظريه فاشيستى قهر گشتند.

بدينسان شاه نيز بنوبه خود از خمينى انتقام گرفت. او را از جنس  

ها و خطرها كه نبودند،  ها بيشتر، بحرآنهابيشتر، جنگ خود كرد: وابستگى

  ها روشبوجود آمدند و بيشتر از سابق فشار و اختناق سخت بيرحمانه تن

حكومت شده است. انسان نوئى كه انقالب بزرگ ملت ما، چهره او را 

بنمود، در تاريكى رفت. نسل جوان امروز به ادامه انقالب دعوت شد و بر 

عهده او قرار گرفت انقالب را پيروز گرداند و عصر جديد در تاريخ بشر را 

قالب در جهان ام با تاثير اين ان بياغازيد. اينك كه در غرب فرصت يافته

گويم جهان در انتظار است. ما بايد  آشنا گردم، به نسل جوان كشور مى

 پيروز بشويم.

اى بگردن آقاى خمينى و مالتاريا  اين قهر فاشيستى، مثل حلقه 

شود. چرا كه وقتى اين  تر مى افتاده است و هر زمان برگردن آنها تنگ

فرد، ناگزير بايد در جو قهر  يابد، هر گروه، هر نظريه در رفتارها بازتاب مى

و بحران، از راه همين بحران سازى و قهر، موقعيت خويش را تثبيت و يا 

اند، پس  بهتر كند. وقتى ساختهاى رژيم سابق همه بازسازى شده

ها به شرحى كه دادم هر  موقعيتها همانها هستند كه بودند و بن بست

منزلتى بطور روزافزون  شوند، در اين شرائط، هر موقع و تر مى زمان تنگ

گردد. فكرش را بكن، اين عموميت پيدا كردن  بر زور و قهر متكى مى

توليد و مصرف قهر، اگر ادامه بيابد، از ايران و انقالب و اسالم و آن انسان 

ماند؟  كرد، چه مى نوى كه در شوره زار زندگى عصر حاضر بايد، ظهور مى

دم آقاى خمينى به خطرناك بودن كوشي از اينرو بود كه با تمام توان مى

اين نظريه فاشيستى قهر پى ببرد. دست كم پى ببرد كه با بازسازى نظام 

اجتماعى اقتصادى زير سلطه، اين قهر كشور و او و اسالم و همه را بهمان 

تر، كه شاه و طبقه دولتمردان را كشاند  كشاند و صدبار تنگ بن بستى مى

او و مالتاريا قربانى كم دانشى و قدرتمدارى  و نابود كرد. اما باز افسوس كه

 آورند. اند و مى شدند و بسيار خونها ريختند و خرابيها ببار آورده

اند،  توانند از مدار قهرى كه خود ايجاد كرده بهر رو استبداديان نمى 
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توانند به عراق  توانند پايان بدهند، چون نمى بيرون بروند، به جنگ نمى

كنند با پايان گرفتن جنگ، مردمى كه بخاطر از  ز فكر مىامتياز بدهند و ني

ها  اند، بصدا در خواهند آمد. آوارگان خانه دست نرفتن كشور سكوت كرده

و زندگى هاشان را خواهند خواست، بيكاران كار خواهند خواست، و 

عموم مردم فريادشان را از گرانى به آسمان خواهند رساند و... به جنگ 

نهادهاى "انند پايان بدهند، چرا كه چرخ تحريك تو كردستان نمى

ها  ماند؟ به ناامنى شود. براى اين نهادها چه كار مى متوقف مى "انقالبى

توانند پايان بدهند، براى اينكه ناچار پايه حكومت و نيز منزلت را بايد  نمى

قانون گردانند و اين امر يعنى پايان استبداد و شروع دوره آزاديها و با 

يش آزاديها، استبداديان قدرت را از دست خواهند داد. حتى پيدا

هاى فردى يا گروهى و خودسرانه را جلوگيرى كنند،  توانند خشونت نمى

چرا كه وقتى بحران سازى و تشديد جو قهر، ضرورت اسالمى كردن ايران 

هاى  آميز، تكيه گاه شود، اينگونه تجاوزگريهاى خشونت شمرده مى

سازد. همانند يك گروه گانگسترند كه  تر مى حكماستبداديان را مست

شوند كه آنها جناياتى  وقتى بيشتر از همكارى افراد عضو مطمئن مى

مرتكب شده باشند كه بازگشت آنها را بزندگانى عادى غير ممكن ساخته 

باشند. از اينروست كه وقتى فهرست شكايات واصله از سپاه انقالب را 

اردبيلى فرستادم، كمترين عملى از سوى  طى دو ماه براى آقاى موسوى

دستگاه قضايى كه بايد عدل اسالمى را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه 

مورد قتل و  33مورد شكنجه و  251از اين فهرست بيادم مانده است، 

بسيارى موارد توقيف و مصادره و... بود. در اين باره با آقاى خمينى نيز 

ضر نبود همان حرفهايى را كه از قول او صحبت كردم. اما ديگر حتى حا

آوردم، بزند. پندارى افراد اين نهادها حق دارند هر كار را بكنند. در قيافه 

شد خواند: بگذار بكنند و ما ندانيم، براى دوام رژيم اسالمى الزم  او مى

است! و امروز كسى را فرمانده سپاه پاسداران كرده است كه بسيارى 

دانم كه زير شكنجه كشته  است و يك تن را مى كسان را شكنجه كرده

كند. گفت مجوز شرعى  است. روزى كه با او سخت گرفتم چرا شكنجه مى

ام!! من او و سه تن ديگر را از كار بركنار كردم، اما به جماران رفتند  گرفته

و به فشار آقاى خمينى بر سر كار خود ماندند. ناظر او در سپاه، فرمانده 

دانند كه اين آدم شكنجه گر  بسيار بدتر از بسيار كسان مىسابق سپاه و 

است. اما نه تنها بر سر كار است بلكه به دليل همينكه مجرم است، ترفيع 

اند كه  كند. و امروز كسى را دادستان انقالب اسالمى كرده مقام پيدا مى

گويد پاسداران حق دارند به  كرده است. مى "خيابانى"را  "دادگاه"

و نفر كسى را كه مسلح است و يا در تظاهرات شركت كرده شهادت د

است در جا اعدام كنند و اگر كسى زخمى شده است زخم او حكايت از 

آن دارد كه در تظاهرات و يا عملى بر ضد جمهورى اسالمى شركت كرده 

از اينهم است بايد او را در جا بكشند. كار عدل اسالمى به اينجا كشيده و 

 هد شد...تر خوا وحشيانه

بدينسان از لحاظ نظرى نيز، جوانان پاكى كه براى خدمت به انقالب  

به عضويت اين نهادها درآمده بودند، با اين و در اين قهر فاشيستى، تباه 

آيند. بنام اسالم بر ضد اسالم  شوند و به خدمت مجموعه مسلط در مى مى

كنند. آنها  باه مىشوند و ت برند كه تباه مى شوند. هر روز بيشتر پى مى مى

روند و باز  اند و يا وجدانشان بيدار است، مى كه هنوز آلوده نشده

گردند و  گردند. گروهى در جهل خويش و با خوش خيالى قربانى مى نمى

 شوند... بقيه نيز فاسد مى

كشانند و همه  استبداديان، همه را با خود باين مدار بسته قهر مى 

، پيروز وجود ندارد، همه شكست خطر در اينجاست. در اين مدار

اند. غالب و مغلوب يكى هستند، هر دو خدمتگذار اين قهر  خورده

بايد يك  فاشيستى ويرانگر و قربانى آنند. براى تباه و فاسد نشدن مى

مبارزه دائمى با بيماريهايى كه مصرف شبانه روزى زور در دوران و 

رزه با كيش شخصيت آورد، به عمل آورد. مبا شخصيت انسانها پديد مى

براى همين است. در عين حال مبارزاتى كه مى خواهند سايه شوم بانيان 

و اين قهر فاشيستى را از سر كشور كوتاه كنند، بايد تصور درستى از قهر 

 انقالبى بر اساس بيان عمومى انقالب داشته باشند.

هاى  بر پايه موازنه عدمى و بر اساس توحيد، آشتى با دشمن و روش 

سازشكارى با رژيم شاه غير ممكن بود.  "تباه گر او غير ممكن است. مثال

شوند بايد با  هر اندازه با دوست و كسانى كه عضو مجموعه تلقى مى

ناپذير بود. مگر آنكه  طلبى عمل كرد، با دشمن بايد آشتى رحمت و تفاهم

دشمن مواضع خويش را ترك گويد و با ما در عقيده يك شود. امام 

ناپذير بود اما حر خويشتن را آزاد كرد و  در كربال با دشمن سازشحسين 

بدو پيوست و پذيرفته شد. نه تنها پذيرفته شد، بلكه منزلت و ارزش 

يافت و بى همتا، تجسم راستين انقالب شد و ماند. براى همه انسانها و 

 ها. براى همه نسل

من در عقيده و بدينقرار اگر قهر انقالبى را اين سازش ناپذيرى با دش 

روش بدانيم. كوشش براى نجات و حر كردن او بدانيم و اگر اينكار ممكن 

نشد، بدون تزلزل از سر راه تكامل برداشتن او را قهر انقالبى بخوانيم، ما 

پس از برداشتن مانع يعنى شاه و طبقه دولتمردان كه در طبقه مسلط 

ر، آن نظام را از ميان ناپذي بايد با روش آشتى جهانى جذب شده بودند، مى

داشتيم و بيان عمومى انقالب را از راه يك برنامه عمومى به اجرا  بر مى

بايد بحرانهاو بن  ها، مى گذاشتيم. در اين صورت بجاى بحران تراشى مى

بست هايى را كه مسلط آمريكا در كشور ما بوجود آورده بود با اجراى 

مردم و بدينسان وحدت را به  برنامه استقالل، يكى پس از ديگرى از ميان

 كرديم. توحيدى رو به گسترش و پايدار تبديل مى

بيانيه جمهورى اسالمى ايران، برنامه استقالل و آزادى است.  

بنابراين تعريف از قهر انقالبى كه عبارت باشد از اراده به تغيير، اراده 

ز اول انقالب، ناپذير به تغيير، هم از رو ناپذير به تغيير، اراده سازش تزلزل

گذاشتيم  بايد برنامه استقالل اقتصادى، فرهنگى را به اجرا مى مى

وهمزمان تغييرهاى اجتماعى يعنى ويران سازى بناى مجموعه حاكم و در 

ساختيم. با اجراى اين برنامه  نتيجه تغييرهاى سياسى واقعى را عملى مى

نيمه تمام ماند، در  كرد: انقالبى كه در الجزاير سخن بن بال واقعيت پيدا مى

رسيد. اين تغييرهاى بنيادى، به آن نظريه  ايران به پيروزى كامل مى

فاشيستى قهر نياز نداشتند. به همكارى عموم مردم در تغيير خودشان، 

در بازيافتن هويت فرهنگى خودشان، به اطمينان و اعتماد بخودشان نياز 

خوردند، ما  كست مىداشتند. به اين دليل بود كه هر كجا زورمداران ش

 رفتيم... شديم. چرا كه از اين راه مى پيروز مى

شود كه چرا اهميت داشت كه رهبران و مردم ما  اينك روشنتر مى 

شناختند، دولتى كه بر  شناختند. اگر درست مى بدرستى استقالل را مى

داد و بجاى  سر كار آمد برنامه خويش را اين تغييرهاى اساسى قرار مى

رفتيم. اما از نابختيارى، هر گروه خود را  آمديم، راهى ديگر مىراهى كه 

شد. مبادله  كرد و در نتيجه از حرفهاى ديگران آگاه نمى سانسور مى

فكرى بر اثر همين جو قهر ضد انقالبى، چه در دوره پيش از انقالب و چه 

گيرد. فرصت  گرفت و هنوز نيز صورت نمى در دوره انقالب، صورت نمى

هاى سياسى،  اى خمينى در پاريس، تنها فرصتى بود كه گرايشحضور آق

بيان عمومى انقالب را از زبان او شنيدند و اما اين بيان بايد به يك برنامه 

كرد. همانطور كه نوشتم، فرصت خواندن آنرا هم  عمومى و جامع سرباز مى

 كردند تا شد آنچه شد... نمى

شود، ميان سازش و حذف  ىبدينقرار قهرى كه بر پايه تضاد تعريف م 

كند.  كند و اگر نتوانست سازش مى در نوسان است. اگر توانست حذف مى
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قهر فاشيستى بطوريكه تجربه كشور خودمان چه در دوره شاه و چه در 

راهى  برد و عمالً دهد، راه حل سياسى را از بين مى دوره انقالب نشان مى

 و يا بايد حذف شد.گذارد كه يا بايد حذف كرد  جز اين باقى نمى

اما قهر بر پايه توحيد، ميان جذف و يكى شدن و حذف در نوسان  

نيست. دو قطب بيشتر ندارد. وسط اين دو قطب يا حالت بينابينى و جود 

يكى شد اگر يكى شدن ممكن نشد، حق غير از يكديگر بودن   ندارد. بايد

ا وقتى زور را و نيز حق مخالف يكديگر بودن، پذيرفته و مقبول است. تنه

هاى سياسى را سد كند  بايد بكار برد، كه مخالف در مقام دشمنى همه راه

برد، روش ديگرى نتواند عملى گردد. در اين وقت  و جز قهرى كه بكار مى

نيز در بكار بردن زور به همان اندازه كه مانع را بردارد، بايد بسنده كرد. اما 

 سازش ممكن نيست.

رد و حق تو است ك بپرسى، اين انفجارها اينك اين پرسش جا دا 

چگونه قهرى است و آنرا چگونه بايد توجيه كرد؟ اينها نيز از نوع همان 

قهر فاشيستى است يا از نوعى ديگر است؟ اما پاسخ اين پرسش از پيش 

داده شده است: رژيم آقاى خمينى خود و مجموع جامعه را در حلقه 

باقى نگذاشته است. وضع بدتر از خشونت گرفتار كرده است. هيچ راهى 

وضع جنگ با عراق است چرا كه رژيم آقاى صدام حسين، دست كم 

توان جنگ را براه حل سياسى تبديل  آمادگى مذاكره سياسى دارد و مى

دانى و در صفحات اول اين وصيت توضيح دادم،  كرد. اما همانطور كه مى

بناگذاشتن بر حذف  تمامى كوشش هايم براى اينكه راه حل سياسى را با

كردن و يا حذف شدن بكلى از بين نيرد بجايى نرسيدند. از او خواستم 

هاى آزاد را  دادگاههاى انقالب را تعطيل كند و آزاديها را بازگرداند و بحث

برپا سازد و بگذارد كشور به راه اصلى انقالب بيفتد و در همان راه تحول 

 زات شد...پيدا كند. نپذيرفت و خواهان تشديد مجا

در اين مدار بسته، كه ماندن در آن نابودى اسالم و ايران و انقالب و  

توان ماند و عمل نكرد؟ عمل بدون  نسل جوان كشور است، چگونه مى

عكس العمل كجا متصور است؟ آقاى خمينى و مالتاريا، اگر از غريزه مرگ 

هاى بجا كردند، به هيچ رو تن به از بين بردن مختصر آزادي پيروى نمى

دانستند در مدار  دادند، چرا كه مى مانده و حذف رئيس جمهورى، نمى

گويد بناى من بر اينست كه حذف كنم، طرف  اى كه يك طرف مى بسته

ديگر نيز در مقام دفاع پس از يأس از گشودن مدار و بيرون رفتن از آن 

ها را  كند حذف كند و حذف نشود. از اينروست كه اين اعدام سعى مى

ودكشى خواندم و به عمل كسى تشبيه كردم كه براى كشتن ديگرى خ

كند، هر اندازه كسى كه بايد  بندد و اطاق را از گاز پر مى ها را مى پنجره

شود بگذار پنجره را باز كنيم،  كشته شود به قاتل بگويد تو نيز قربانى مى

يابند دهد. قربانى اگر بتواند پنجره را بگشايد و هر دو نجات ب گوش نمى

چه بهتر. اما اگر نتواند در مقام دفاع از نفس غير از حذف قاتل چه 

 اى دارد؟ چاره

بدينقرار اين قهر عكس العملى است كه انجام خواهد گرفت. در  

صورتى كه نيروى انقالبى بر اساس فكر انقالبى و با در نظر گرفتن شرائط 

هد برد. قهر يكجانبه و انقالبى آنرا بكار نبرد، نيروى ديگرى آنرا بكار خوا

آنهم از نوع قهرى كه مالتاريا جو كشور را از آن آكنده است، ممكن 

توانند  شود. اين يك امر بديهى است ك آقاى خمينى و مالتاريا نمى نمى

كشد،  ها مى خون ريزيها و اعدام  بفهمند. به قول بن بال وقتى كار به

 شود. سقوط قطعى مى

اين مهم معطوف گردد كه قهر انقالبى در  اما همه توجه ما بايد به 

مرحله پاره كردن مدار قهر ضد انقالبى، نبايد دوام يابد و خود به مدار 

گويد، كه ايجاد حلقه  جديدى تبديل بگردد. آزمايش انقالب خود ما مى

 جديد، بمعناى ادامه استبداد و سلطه خارجى در اشكال جديد است.

ا ضرورت ادامه انقالب و رهايى گويد، آزاديه و همين تجربه مى 

جامعه از قهر ويرانگرند. مردم بايد آگاه گردند. سانسورها بايد از ميان 

برداشته شوند، آگاهى مردم كار آمدترين تضمين هاست. پيروزى ما در 

مبارزه با ايدئولژى استبدادهاى سياسى و دينى به بركت ارتقاء وجدان و 

بايد ادامه بدهيم. مردم بايد نسبت به شعور عمومى بوده است. به اينكار 

بيان عمومى استبداد خواه سياسى و خواه مذهبى حضور ذهن دائمى 

داشته باشند و هر بار بروز عناصر اين بيان را مشاهده كردند، بمداوا 

 برخيزند و نگذارند بيمارى استبداد عود كند.

  

 

 مذهبى استبداد ايدئولژى ساختمان ـ7

  

لس خبرگان از داخل حزب جمهورى خبر آمد كه در اوائل كار مج 

بناست پيش نويس قانون اساسى، بنحو كامل تغيير كند. در قانون اساسى 

شود و او  خواهند تصويب كنند، تمامى اختيارات به فقيه داده مى كه مى

هاى  تواند اين اختيارات را به مقام موافق اصلى از اصول قانون اساسى مى

ها ارائه شدند، معلوم "كميسيون"تى طرحها به مسئول تفويض كند. وق

 15خواستند تصويب كنند،  شد اين خبر راست است. در طرحى كه مى

نوع اختيار به فقيه داده بودند و ذيل آن اصل ديگرى بود كه بنا بر آن 

 تواند اختيارات خود را تفويض كند. فقيه مى

ن به مجلس و ترين كارها نرفت با مرحوم طالقانى صحبت كردم، آسان 

غرزدن بود. اما لحظاتى در زندگانى يك ملت هستند كه در آنها بايد 

ايستاد و حرفى را كه بايد زد. نتيجه مشاوره اين شد كه به مجلس برويم 

آمد. اما ديگرانى  و مخالفت كنيم. مرحوم طالقانى تا حيات داشت مى

 بودند كه در بزنگاه نيامدند...

رديم. اين طرح استبداد قانونى بود. از با اين طرح مخالفت سخت ك 

آراست. فكر اين بود كه  قرار آقاى بهشتى لباس آن را به قامت خويش مى

او رئيس جمهورى بگردد و فقيه ولى اختيارات را به او تفويض كند. من با 

دليل  1شناخت به  اصل يعنى واليتى كه مردم را صغير و فقيه را قيم مى

ب مانع تصويب آن اختيارات شديم و هنوز نيز مخالفت كردم و بهر ترتي

اما اين طرح در  "مرگ بر ضد واليت فقيه"دهند:  بابت اينكار ناسازا مى

عمل اجرا شده است اينك در واقع حرف حرف آقاى خمينى است و 

نمايد. با توجه به واقعيت  اعتنايى هم به رعايت همين قانون اساسى نمى

يماى قدرت استبدادى جديد را بشرح هايى كه بيان شدند خطوط كلى س

 كنم: زير ترسيم مى

 "نهادهاى انقالبى"اى، به  هيچ ضابطه  تمركز اختيارات بدون رعايت

دهد با استفاده از  و كسانى كه عنان قدرت را در دست دارند، امكان مى

خواهند بكنند. گفتن ندارد كه بيان  هرچه را مى "اصل تفويض اختيارات"

دينى، بدون تمركز قدرت در يك شخص بعنوان رهبر، عمومى استبداد 

شود و حدود  شود. وقتى اختيار و قدرت از مردم ناشى نمى بى بنياد مى

ندارد و مسئوليت دارنده آن معلوم نيست، الجرم بايد از يك مقام كه در 

باالى باال قرار گرفته باشد، سرچشمه بگيرد. در نظريه استبداد دينى، 

شناسد،  رسد و چون خدا را نيز زور مطلق مى ه فقيه مىقدرت از خداوند ب

ناگزير از قدرت تعريف ديگرى جز زورى كه براى رسيدن به مقصود بايد 

 بكار برد ندارند.

و اگر اين شرح و تحليل طوالنى را تا اينجا خوانده باشى، خود  

دانى كه بناگزير، آقاى خمينى بايد رهبرى بگردد كه همه چيز و همه  مى

ر بنام او انجام بگيرد تا سازمان دهى استبداد جديد ممكن باشد. در كا

ها  شرائطى كه ما هستيم، از نو تكيه گاه رژيم حاكم يك رشته ترس
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 اند: شده

دستگاه روحانى بايد فرمان ببرد، چرا كه كيان اسالم در خطر  -

رساند و آنها اثرى  سقوط اين رژيم، دشمنان اسالم را به حكومت مى است.

 گذارند. از اسالم باقى نمى

نيروهاى مسلح بايد مطيع واليت فقيه باشند، چرا كه آنچه از  -

موجوديت ايران نيز برجا مانده است، بخطر خواهد افتاد. ايران را يك 

 جنگ داخلى گسترش يافته، پاره پاره خواهد كرد.

اطاعت كنند چرا كه واجب دينى است  "امام عادل"مردم بايد از  -

گردد. عدم اطاعت  اطاعت سبب بخطر افتادن اسالم و كشور مى و عدم

گشتن است و مجازاتش مرگ است. مردم نه تنها بايد  "باغى با غين "

اطاعت كنند بلكه بخاطر اسالم بايد جاسوسى كنند و فرزندان خود را در 

ميدانهاى اعدام به دست دژخيمان بسپارند و خود به رقص و پايكوبى 

 مشغول شوند.

روزافزون عمل كنند و موانع  "قاطعيت"نهادهاى انقالبى بايد با  -

داخلى اجراى اسالم را از پيش پا بردارند. هرگونه سستى، همه چيز را به 

نبايد  "قاطعيت"از اين  "قاضى بايد دل سخت باشد"افكند:  خطر مى

ناراحت بشوند. چرا كه عبادت است و نزد خدا پاداش بزرگ دارد. 

يمان رژيم جديد در مقايسه با دژخيمان رژيم پيشين، بدينقرار دژخ

وجدان آرامترى دارند. از خود بيگانگيشان كاملتر است و بهمين دليل 

 فاشيسم مذهبى خطرناكتر است.

براى اينكه در حال و آينده، جمهورى اسالمى و اسالم بخطر  -

. نيفتند، ايجاد بحران و حذف مخالفان فعلى و محتمل ضرورت قطعى دارد

 بازى اجازه داد با سرنوشت اسالم بازى كنند. "ليبرال"توان با  ديگر نمى

با توجه به اين امر، طبقه بندى مسلمانها از مكتبى تا منافق  - 

مقلد "ضرورت دارد، چرا كه بايد كارها در دست كسانى قرار بگيرند كه 

هاى  باشند. حوادث دو سال و نيم انقالب نشان دادند كه اگر مقام "امام

ها باشند و اگر منافقان رخنه كنند، چه  كليدى در دست غير مكتبى

كنند؟! البته اين استدالل با انفجارها و  خطرهاى بزرگ كه ايجاد نمى

 ترورها بسيار تقويت شده است.

روش سابق برخورد با مخالفان، بخصوص مخالفانى كه به اسم  -

اينكه وجود اينها  كنند، بايد روش حذف باشد. براى اسالم مخالفت مى

زند. خطرناكترند و بايد  وحدت الزم را در صفوف ملت مسلمان برهم مى

 حذف بشوند.

مقابله با خطرها و ايجاد بحران براى پيش بردن انقالب اسالمى و  -

هاى قانونى هرگز از پيش پا برداشته نخواهند  از بين بردن موانعى كه از راه

مخالفان منافق و كافر و... تقدم قطعى با شد، و نيز براى از ميان برداشتن 

 قهر است.

اما انقالب اسالمى ايران بايد به قلب انقالب اسالمى دنيا، بدل شود  -

و انقالب صادر كند، صدور انقالب از راه ايجاد يك الگوى تازه، اجراى يك 

طرح در ايران و ظهور انسان طراز نو اينها حرفهايى هستند كه بنى صدر 

و ايده آليست است، صدور انقالب با صدور نيروى انقالبى و ايجاد زند. ا مى

نهادهاى "شود. براى اينكار، بايد  بحران در كشورهاى اسالمى ممكن مى

بخصوص سپاه پاسداران، سياست خارجى كشور را كنترل كنند  "انقالبى

 و آزادانه در هر كشورى الزم باشد فعاليت كنند.

و خارجى در ايجاد بحران و  بديهى است كه وظايف داخلى -

سركوب ضد انقالب و صدور انقالب و... پديد آوردن يك دستگاه 

واليت "اطالعاتى بسيار قوى را كه بتواند مهار كامل امور را از سوى 

 ممكن بگرداند، ضرورت تام و تمام دارد. "فقيه

بتواند از طريق نهادها، آرمان انقالب  "واليت فقيه"و براى اينكه  -

 كه اجراى اسالم است، تحقق بخشد بايد:را 

قوه مقننه از او پيروى كند: مجلس شوراى اسالمى يعنى مجلسى كه 

 داند. خود را مجرى اراده رهبر مى

قوه قضائى كه از ابتدا در دست او بود و بايد هم در دست او بماند و 

 مثل بولدوزر موانع را در هم بكوبد و پيش برود.

يكدست و مقلد رهبر باشد. تحربه دولت  "القوه اجرائى: بايد كام

موقت و رياست جمهورى بنى صدر نشان داد كه عدم اطاعت محض، چه 

 اندازه براى اسالم خطرناك است.

هاى دولتى از كشورى و لشگرى، عناصر غرب  و چون در دستگاه

زده و ضد دين و ضد روحانيت و... بسيارند، بايد دائم تحت حاكميت 

باشند. هيچكس در اين  "اشراف روحانيت"خصوص و ب "ها مكتبى"

دستگاه حقوق و منزلتهاى قانونى ندارد. اساس هر حق و منزلتى، وفادارى 

 است. "واليت فقيه"به 

قرار گرفتن در خارج از واليت فقيه، باغى و ياغى شدن است و  -

بدينقرار در جامعه، رابطه با مركز قدرت و فاصله اين رابطه، اندازه منزلت 

كند. اين رژيم البته بر قانون استوار است. اما قانون جنگ،  را معين مى

حذف دشمن است. در اين قانون فرماندهى محور و اصل است و منزلت 

سازد. بدينسان،  هر قشر و فردى را چگونگى رابطه با فرماندهى معين مى

 "طبقه دولتمردان"طبقه بندى اجتماعى بر اساس، مركزيت و اختيارات 

 گردد. ناپذير مى ضرورت اجتنابيك 

پيش از اين مشروعيت رژيم سياسى از سه منشاء بود: از ايل يا  -

داد، مذهب كه موافقت روحانيت  ارتش كه ستون فقرات آنرا تشكيل مى

شد و مردم كه رضايتشان شرط ثبات رژيم بشمار  سبب مشروعيت مى

 رفت. مى

و مردم نيز بيشتر كرد  اما از آنجا كه روحانيت اغلب مخالفت مى

خواست،  شد. رژيم شاه مى ناراضى بودند، ستون فقرات نيز متزلزل مى

مشكل را از راه دولتى كردن مذهب و ايجاد كنترل اجتماعى از راه نظام 

حزبى، حل كند و خود حل شد. اينك در نظام جمهورى اسالمى اين 

 گردد: مشكل تنها با قرار گرفتن روحانيت در رأس امور حل مى

شوند و مردم نيز حق مخالفت ندارند، چرا  سياست و مذهب يكى مى

كه مخالفت با خدا خالف شرع و موجب مجازات اعدام و سوختن در آتش 

 گردد. جهنم مى

پس پول نفت اول بايد صرف  "ما براى اقتصاد انقالب نكرديم" -

اسالم بشود. فعاليت اقتصادى نوعى فعاليت سياسى است و بايد تابع 

اى سياسى رژيم اسالمى باشد. به مناسبت بگويم، روزى از وضع هدفه

كردم. او در جواب  سخت پناهندگان جنگ با آقاى خمينى صحبت مى

مردم يك قطعه نان سياه، نانى كه نصفش خاك   گفت در زمان جنگ دوم

آوردند. شرحى درباره زندگانى نكبت بار نيم قرن  بود بزحمت بدست مى

ت كه حاال وضع بسيار بهتر است. توجه در اين پيش داد و نتيجه گرف

ضابطه هر مقايسه و عملى در نظر  "كند كه اوال استدالل، به تو حالى مى

او گذشته است و همين امر زمينه ذهنى تحول او را از رهبرى انقالب به 

فعاليت اقتصادى همانطور كه  "دهد و ثانيا رهبرى ضد انقالب تشكيل مى

شود و امرى فرعى و تابع  ندازه مصرف خالصه مىگفتم در نظر او در ا

 هاى سياسى رهبر است. نظرگاه

با اينحال در اينكه فعاليت اقتصادى بايد تحت كنترل و مهار كامل 

مالتاريا باشد، ترديدى نيست. چرا كه بدون آن ادامه رژيم غير ممكن 

شود. دو برابر كردن بودجه ادارى، بر اساس اين فكر صورت گرفته  مى

 است و خود بيان روشنى از آنست.

بمعناى آزادى افراد در ابداع، ضديت با اسالم است،  "فرهنگ" -



 145 

ها و  بديهى است وقتى تقليد تا بدينحد عموميت پيدا كند و همه جنبه

زواياى زندگانى فرد و گروه و جامعه را در بر بگيرد، هرگونه ابتكار جز در 

ه تنها سانسورها بايد برقرار گردد. ن ممنوع مى "واليت فقيه"تقويت 

شود، بلكه بايد  شوند، نه تنها هرگونه آزادى فاسد كننده جوانان تلقى مى

هاى  مدرسه و دستگاه تبليغاتى در مهار كامل روحانيت درآيد تا ريشه

فساد كنده گردند. فعاليت سياسى نيز بيرون از مهار جزب واحد جمهورى 

سازد و بايد با چماق و  ر ممكن مىاسالمى، تحقق هدفهاى انقالبى را غي

 از بين برود. "قانون"

 "روشنفكران"اما رشد و ترقى و... نيز كه مارا محتاج غربى و  -

اى بصورت  خواهيم. همانطور كه ديدى اين فكر، در يك دوره بسازد نمى

كرد. در  هاى بزرگ و اقبال به طرحهاى كوچك بروز مى دشمنى با طرح

كرد، در هر  نى با روشنفكر و تخصص بروز مىاى بصورت دشم يك دوره

هاى مهم رژيم آقاى خمينى، يكى همين است. دانشگاه را  حال از بن بست

شوند. اين جنايت  بندد و هزاران جوان راهى كشورهاى خارجى مى مى

هاى حكومت است. ناگزير  بزرگى است، اما مسئله فورى محكم كردن پايه

اسخگوى نيازهاى فورى است و اين همان بايد بدنبال اقتصادى برود كه پ

 اقتصاد توسعه واردات است.

موقعيت زن در اين جامعه، همچنان موقعيت تابعيت است. از  -

مصاحبه راديو تلويزيونى كه پخش كردند )درباره فريب دادن يك دختر 

اند اينطور برمى  توسط يك مجاهد( و اطالعات ديگرى كه بدست آمده

ها نيز توسعه پيدا كرده "گروهك"ن براى نفوذ در آيد كه استفاده از ز

 شود. است اين تابعيت، ضرورت اسالمى كردن جامعه تلقى مى

رسد كه اين خشونت بى سابقه در تاريخ ما، يعنى  اينطور بنظر مى

هاى دستجمعى دختران، هدف اصليش القاى روحيه كارپذيرى و  اعدام

 تابعيت در زنان باشد.

بى و قومى، نيز بايد سركوب گردند. نه تنها هاى مذه اما اقليت -

هاى خوبى براى حفظ جو بحران و قهر هستند، بلكه به  باين دليل كه بهانه

ها اعمال خشونت كرد و جامعه را  شود درباره آن اين دليل كه آسانتر مى

 در جو ترس فرو برد.

 و... -

 آقاى خمينى اينست، آنرا با ايدئولژى "ايدئولژى واليت فقيه"

بينى مايه يكى است، اما آن يكى در بيان،  شاهنشاهى مقايسه كن، مى

كند.  كرد و اين يكى مى حد نگهميداشت و استبداد مطلق را تبليغ نمى

آن يكى توانايى اجراى مرام را بلحاظ مقاومتهاى داخلى و خارجى 

كند. آن يكى ثبات را در  نداشت، اين يكى هركارى را الزم ببيند مى

توانست در  جست و بنابراين نمى معرفى كردن ايران مى "نيتجزيره ام"

فشار و اختناق و شكنجه و كشتار از حدودى پا فراتر بگذارد، اين يكى 

و وجود بحرآنهارا دليل ثبات  "رئيس جمهور نخست وزير"كشته شدن 

 شمارد كه برغم اينهمه دولت او برجا است!! مى

تر، بيان عمومى نيز  ادى سياهبدينقرار، در تحول از انقالب به استبد

هاى رژيم شاه را هم رژيم خمينى گفت.  تغيير كرد تا آنحد كه نگفته

انگاشت  دنياى رهبر آن رژيم و رهبر اين رژيم، دنيايى خيالى شد. او مى

 "تكليف شرعى"پندارد،  كه كلمه شاه كليد هر قفلى است و اين يكى مى

سازد. اين  كنى را محال مىكه معين كند، هر محالى را ممكن و هر مم

پندارد، نصب كسى بجاى آنكه كشته  تر دارد و مى يكى دنيايى خيالى

شده است، يعنى حكومت و چون بدينكار تواناست، پس رژيمش با 

 ترين رژيم هاست. ثبات

بن بستهاى رژيم اين يكى بيشتر و تنگ ترند. انفجار قطعى است. 

كه شدت انفجار آنقدر نشود ترديدهايم و كوششهايم همه براى اينست 

كه دين و مردم   دانى كه نه تنها رژيم، كه همه چيز را از ميان ببرد. تو مى

 دارم... و وطنم را دوست مى

  

*** 

  

انقالب اسالمى ما، انقالب درون بود براى رهايى از قدرت جهنمى  

را رفت. قدرتى كه ملتى  ها، بكار مى بيرون كه از راه رژيم شاه و غرب زده

كرد. او را به ويرانى بناى موجوديتش  شمرد. او را تحقير مى ناچيز مى

كردند،  گمارد. مخالف و موافق رژيم شاه، مردم را ابزار كار تلقى مى مى

كرد.  نادان هايى كه بايد پيروى كنند. بيرون بود كه درون را تحقير مى

براى اين خواست درون را بدلخواه خويش تغيير دهد و  بيرون بود كه مى

شناخت كه تغييرات را بپذيرد. انقالب  درون هيچ حقى جز اين نمى

اسالمى ما، اعتراض عمومى، اعتراض همه انسانهاى تحقير شده و همه 

بشريت به بيرون، به ماديتى است كه به قيافه قدرت ويران گر، عرصه 

زندگى را بر او سخت تنگ كرده است. اين انقالب نمايشگر توانايى 

 آيند. است كه بحساب نمى مردمى

پرسند،  ام، همه خبرنگارها و بدون استثناء مى از وقتى بخارجه آمده 

شود كه سازمان  كند؟ چه خواهد شد. به شما انتقاد مى ارتش چه مى

دانند كه انقالب،  سياسى ايجاد نكرديد. حزب نداشتيد و... اينها هنوز نمى

يى بود كه يا بعنوان ديوان انقالب مردم ما بر ضد آندسته از سازمانها

شدند و  كردند و ياايجاد مى بر او حكومت مى "قواى انتظامى"ساالرى و 

بنام او در پى جايگزين كردن قدرت و آمريت خويش بجاى رژيم شاه 

بودند. انقالب چون موجى عظيم برخاست و اينهمه را در كام كشيد به 

شود. هر بار  پيروز مىنشان آنكه نيروى اصلى مردمند و درون بر بيرون 

شود. اينبار ملتى از نيست  كه درون بخود اعتماد كند، بر بيرون پيروز مى

زد و انقالب بى مانندى را بسان يك تجربه پيروز به بشر  شدن سرباز مى

 كرد. هديه مى

اين انقالب، قيام گروهى بر ضد گروه حاكم نبود، نه تنها از خارج  

يار داشت كه از درون مايه بگيرد. همه گرفت، وسواس بس هيچ كمكى نمى

ها كه مايه از خارج داشتند، همه سازمانهاى سياسى كه فكر و روش  بيان

خواستند حاكميتى خارجى را جايگزين، حاكميت  از خارج داشتند و مى

خارجى ديگرى كه از آن رژيم شاه بود، بسازند، در اين موج بزرگ گم 

اسالمى ايران، بر اساس موازنه منفى،  شدند. آن بيان عمومى، بيان انقالب

كه بنياد فرهنگ استقالل است، قرار داشت. ا ين فكر پيروز شد، چرا كه 

وحدت تمامى ملت را ممكن ساخت. وحدت پيروزى درون را ممكن 

ساخت. جوشش از درون را ممكن ساخت و راه را برسازماندهى سياسى 

ماندى و كار آست كه از جديدى گشود. از اين پس آن سازمانى، مردمى و 

اش پاسخ روشنى به حل مشكالت  درون مايه بگيرد و طرز فكر و برنامه

 درون، براى رشد و شكوفايى اين ملت، پر استقامت و پاكدل، باشد.

مالتاريا و روشنفكر تاريا نسبت به اين انقالب بيگانه ماندند، به قمار  

بيگانه و خارجى رفتند. قدرت مشغول شدند از نو به سراغ ايجاد سازمانى 

سازمانى كه به مردم و توانائيهايشان بى اعتنا است و مردم را صغير و 

شمارد و  داند و خود را قيم مردم مى موظف به پيروى و اطاعت مى

خواهد با سياست حذف بى رحمانه، وحشيانه و ابلهانه بر مردم  مى

گيرند، امروز  مىحكومت كند. همه كسانى كه بنام اسالم از اسالم انتقام 

در اين قصابى، بى مانند شركت دارند. با وجود اين اگر آقاى خمينى هنوز 

زند، بخاطر آنست  برجاست و بر اين جنايتهاى بى مانند مهر تصديق مى

 پندارند او نماينده درون در برابر بيرون است. كه هنوز گروهى از مردم مى

رنيافته بودند و هنوز نيز بسيار بودند كه عمق انقالب اسالمى ما را د 
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پندارند، وقت آنست كه طرز فكرهاى  هستند و همانها هستند كه مى

وارداتى، طرز فكرهايى كه تجويز كننده حاكميت يك گروه يا چند گروه 

اند.  بر ملتى هستند را به مقبوليت عمومى رسانند، هنوز نيز بيدار نشده

د بگذارد و بداند فكرى و نسل جوان مسئول ايران، بايد آنها را بحال خو

بيانى كه با جريان انقالب زاده شد و انقالب را بزاد، بيانى درست و 

رساست. آقاى خمينى و مالتاريا و همدستانشان اين بيان را به شرحى كه 

ديدى به بيان استبداد دينى مخوف تغيير دادند. كمال انقالب ما دليل 

فرداى ايران آن حكومتى را  كمال بيان عمومى اين انقالب است. امروز و

كند كه بيانگر درون و مجرى اين بيان باشد، در پى اجراى  طلب مى

هاى همه جانبه بر اساس اين بيان باشد. جدايى از اين بيان، جدايى  برنامه

از درون است، ممكن است دولتى پديد آيد كه جدا از مردم و بر مردم 

كه خواندى راست باشند و ها و تحليل هايى  حكومت كند، اما اگر شرح

تجربه بعنوان محك پذيرفته گردد، تا وقتى بنا بر حكومت بزور باشد، بن 

 ها از ميان نخواهند رفت و سرانجام هر حكومتى سقوط است. بست

پيروزى در انتخابات رياست جمهورى با وجود مخالفت نزديك بتمام  

ود آقاى خمينى، دانى خ احزاب و سازمانها و مالتاريا و همانطور كه مى

دليل ديگرى است بر درستى بيان، بر درستى بيانى كه مردم را سازنده 

كرد. از پا در  شناخت و حكومت زور را انكار مى سرنوشت خويش مى

نيامدن بر اثر حمله عراق و شكست نخوردن بر اثر محاصر اقتصادى جز 

ك بخاطر تكيه بدرون، و اعتماد بنفس اين درون ممكن نگرديد. اين

پيروزى در شكستن اسطوره استبداد دينى نيز، بايد از اينراه بدست آيد. 

خلوص اين درون، خلوص بيان عمومى انقالب در از سرگذراندن اين 

 كابوس ضرورت تام دارد.

ايم، بايد بعنوان اصالت درون، بعنوان اصالت انقالب  اينك كه ايستاده 

اين پيروزى هر روز  و بعنوان بيانگر استقالل مردم خويش بايستيم.

بدست آيد بايد كامل باشد. پس از قرنها، حق به حق دار برسد. مردم 

سرنوشت خويش را در دست بگيرند. طرز فكرهايى كه بر اساس اصالت 

چند سازمان سياسى بر مردم است زور و آمريت يك و يا مجموعه 

 اعتبار بشوند. با پيدايش الگوى جديد، عصر تازه شروع بگردد. بى
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شهريور است،  31اينك ساعت يك و بيست دقيقه بعد از نيمه شب  

تن را شنيدم، با آنكه از اين پس خيابانها به  211امروز با آنكه خبر اعدام 

شوند، اميدم به پيروزى انقالب قطعى شد. چرا كه  ميدانهاى اعدام بدل مى

آيد،  اند، از درون مى تادهايس  صداى ما، صداى همه آنهايى كه به مقاومت

روند تا از راه زدو بند  فرياد اعتراض به آنهايى است كه از درون بيرون مى

هاى جهانى، براين مردم حكومت كنند. هم امشب خبردار شدم  با قدرت

كه امريكا در اطراف آقاى خمينى كسان بسيار دارد كه اميدوار است امور 

را به رأس مناسبترى تغيير دهند. از را قبضه كنند و به موقع رأس موجود 

هاى پيش از انقالب، گروه هايى كه صداى بيرون را در  ها و هفته نو مثل ماه

اى  اند. اما اينك تجربه كردند، همان صداها را بلند كرده درون منعكس مى

انجام گرفته است و اميد كه موج درون، اينهمه را فرو ببلعد. آخر امروز 

 ند استقالل چيست!دان بسيارند كه مى

بر نسل امروز است، كه آزمايش پيروز را مفت رها نكند. به بيرون  

تسليم نشود. بر سر استقالل و آزادى بايستد اين ايستادگى، پيروزى و 

 آورد. پيروزى قطعى ببار مى

كوشيدم تا با صراحت و صداقت تجربه انقالب را در نظر تو و نسل  

خواهند از راه انقالب طرحى نو  وز و فردا مىجوان امروز و همه آنها كه امر

ها و قوت  دانى، ضعف هايمان كدام دراندازند. مجسم كنم. اينك تو مى

ها سخن بميان  اند. جا ندارد كه بار ديگر در اين باره ها بوده هايمان كدام

هاى كارهايمان صحبت كنم.  بياورم. با اينحال زمان آنست كه درباره ضعف

هند جهان را از اين نظامى جهنى برهانند كه بر زور استوار خوا آنها كه مى

راند، حق دارند عالوه بر آنچه  ها مى است و انسانيت را به سرعت به لجه

كنند، از ما نيز بخواهند  خود از مطالعه اين وصيت نامه بسيار درازفهم مى

هاى كارمان را شرح كنيم. زودتر از اين، اينكار  خود بصراحت ضعف

ايم و به آنها  هايى را كه داشته و كرده نبود. و ما بايد ضعف و اشتباهصحيح 

ايم و نه آنچه را كه باب طبع اين و آن است، شرح كنيم. چرا كه  پى برده

 در كار علم نه جاى ارفاق به خود است و نه محل امتياز دادن بديگرى.

ت اى خود مرا آماده نامزدى رياس دانى با چه ترديد كشنده تو مى 

دانستم كار گروگانگيرى، ايران و انقالب را  دانى كه مى جمهورى كردم. مى

هاى ما شركت  سازد. آنها كه در بحث با مخاطرات بزرگ روبرو مى

طلبى  اند. مصلحت شخصى و جاه كردند، خدارا شكر، همه زنده مى

گفتند، نبايد وارد اين معركه شد، اما عشق به ميهن و مردم و انقالب و  مى

زد كه بايد خود را آماده فدا كردن كرد. در همان وقت در  ن نهيب مىدي

دو سرمقاله اين خطرها را كه بسوى ميهن ما روى نهاده بودند شرح كردم 

 و آماده قربانى شدن شدم.

  

 

  حاصل سخن
 ها و رهنمودها اشتباه

  

ها نيز، دست و پاى ما را  اما اسباب عمل بسيار كم بودند و اشتباه 

 بستند. مى بيشتر

 

اينكه ما پيش از انقالب، اهميت مبارزه با سانسورها را دريافتيم و  -1

تا توانستيم با سانسورها مبارزه كرديم و همه چيز را براى مردم شرح 

ماند. اما  كرديم، قوت كار ما بود. از يادگارهايى است كه براى هميشه مى

ه با سانسورها در همه سانسورها ضعف بزرگ انقالب ما بودند. اراده مبارز

وجود نداشت و دوره سياه كنونى با سانسور شروع شد. نسل امروز و آنها 

خواهند انقالبى بمعناى درست كلمه پديد آورند، بايد بدون  كه مى

 خستگى با سانسورها مبارزه كنند.

 "واليت"ما خود را درباره شخصيت آقاى خمينى و نظر وى درباره  

اشتباه بزرگ ما بود. برايت شرح كردم كه آقاى  سانسور مى كرديم. اين

 1342خرداد  15خمينى را روشنفكران مرجع كردند و قلم و بيان من از 

بدينكار پرداختند. اينك وقت حقيقت است و حقيقت آنست كه ما از 

خواستيم از او جز خوبى  ترس اينكه نكند در او ضعف هايى ببينيم، نمى

ه كتاب كيش شخصيت، پذيرفته نيست كه بدانيم و بگوييم. از نويسند

عالئم بيماريها را در او نبيند و اگر ديد، جرئت اظهار نكند. بر من بود 

كرد، بجد مطالعه كنم و  درباره كسى كه نقشى چنان تعيين كننده پيدا مى

كردند، قانع كردم.  نكردم. بدتر خود را به تعريفهايى كه نزديكانش مى

پيش از مرحله آخر كودتاى خزنده بود كه يكى بسيار دير، يكى دو هفته 

گفت: من  از نزديكانش از قول فرزندش آقا مصطفى نقل كرد كه او مى

كنم ما بجاى شاه زمامدار نشويم. اين پدرى كه من  هميشه دعا مى

 شناسم بسيار بيشتر از شاه آدم خواهد كشت. مى

او روى  هاى اول همراهى سياسى با هاى آخر به صحنه اگر از صحنه 

اند، اما شدت  هاى شناسايى بسيار بوده بياورم، خواهى ديد كه امكان

ها را از ديدن و عقل را  ضديت با رژيم شاه و عالقه مفرط به پيروزى، چشم
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 از توجه بازداشته است.

گفت: حاج آقا  در دومين ديدارم در نجف، يكى از طالب او مى 

تند تا نزديكان خود را به گف هاى ضد و نقيض مى معتقدند ائمه ما سخن

مخالفت با هم برانگيزند. به سخن ديگر اين روش قديمى استبداديان را 

پنداشت. با من نيز چنين كرد، همه مخالفان را در برابر  كارى درست مى

من برافراشت. پيش از من با بازرگان نيز چنين كرد. آنوقت كه شنيدم 

د، گفتم نه او اين حرف رامى انكار كردم كه اين حرف از آقاى خمينى باش

 اند. اين روش ماكياول است و... زند و نه امامان ما چنين كرده

و يا بار اول كه به نجف رفتم، جمهور روحانيان از رفتار او شكايت  

كردند كه نسبت به روحانيان بسيار تحقيرآميز است. و من تعجب  مى

حانيت حرف كردم چطور ممكن است مرجعى كه اينهمه از نقش رو مى

زند، در عمل خالف حرف خود را بكند و عموم آنها را تحقير نمايد؟  مى

ها خود را  اين شكايت را با خود او در ميان گذاشتم. گفت: اين نجفى

دانند و كمى كه رو ببينند، اختيار خورد و خواب و  مرجع تراش مى

همه  برند. از او پذيرفتم. با نشست و برخاست مرا هم از دستم بدر مى

وسواسم بخود نگفتم، تحقيق كنم بلكه اين بيمارى كه عبارت باشد از 

سخنى را گفتن براى عكس آن را عملى ساختن، نيز در او باشد. وقتى 

اين مرض را در او يافتم بسيار دير شده بود و امروز روحانيان مخالف او 

 شوند و... بيش از هر زمان ديگر تحقير مى

زنده   مصطفى كه درگذشت و هم احمدآقا كهيا فرزندان او هم آقا  

گيرد. در قم هم كه بود  گفتند، آقا تصميمات خود را فردى مى است مى

گفت اگر آدم بخواهد با بقيه كار كند بايد  شد. مى حاضر بكار جمعى نمى

آوردند كه يكبار در قم قرار بر جلسه مشترك  هيچ كار نكند. مثال مى

عى بود، آقا، اعالميه را نوشته دادند بردند مراجع و صدور اعالميه دستجم

چاپ كردند، بقيه در برابر امر انجام شده قرار گرفتند... با اينكه مرض تك 

ها را همين مرض برباد داده است  روى، مرض شيطان است و غالب جنبش

و مصائب كنونى نيز نتيجه همى روحيه تك روى نزد ايشان است، از 

، ناراحت شدم، اما بروى خود نياوردم. تا وقتى ام اينكه اينحرف را شنيده

 كه ديگر دير شده بود...

يا اين ضعف او كه براى مشروعيت وسيله، چندان اهميت قائل  

شود، بسيار پيش از انقالب قابل درك بود. البته براى اينكار توجيه  نمى

نيز دارد: آدم كشى بدترين كارهاست، اما وقتى براى دين باشد، واجب 

 ردد. حاال چگونگيش چندان مهم نيست.گ مى

عكس العمل شدن و بخصوص تحمل نكردن آدمهاى با شخصيت،  

كرديم. چرا كه ضامن اصلى  و... را بايد بسيار زود بر خويش معلوم مى

اجراى بيان عمومى انقالب او شده بود. سخن مالصدرا را بياد بياور كه 

تر  علماء، آسان "لاعلم واتقى واعد"مجتهد شدن از شناسايى كردن 

شناختم، اما همانطور كه گفتم ما خود را درباره  است. بايد اين ضعف را مى

خواهم بگويم كسى كه در مقام رهبرى قرار  كرديم. نمى او سانسور مى

خواهم بگويم  گيرد، نبايد ضعف داشته باشد، اين امر ممكن نيست. مى مى

عقل را بروى واقعيت كرديم چشم  اگر سانسور در كار نبود، جرات مى

 هاى او را جبران كنيم. توانستيم ضعف بگشائيم، بلكه مى

بدينقرار هر چند از لحاظ نظرى، رهبر بايد مردى باشد كه موافق  

اش يا دست كم نزديك به  عقيده عمل كند و عمل او عين عقيده

اش باشد و چنين كسى تضمين براى اجراى بيان عمومى انقالب  عقيده

گويد كه اگر چنين رهبرى تك رو شد و ميان  شد، اما تجربه مىتوان با مى

تواند خود و جامعه و انقالب را  نظرى كه اظهار كرد و عملش خالف بود، مى

 هاى بزرگ روبرو سازد. با بحران

اشتباه بزرگ ما اين بود ك اظهار بيان عمومى را از سوى آقاى  

در سخن و نه در عمل،  خمينى كافى شمرديم و اينطور پنداشتيم كه او نه

بيانى را كه در برابر مردم جهان كرده است، نقض نخواهد كرد. ضعف 

هايش هر چه باشند، نخواهند توانست او را بر آن دارند مخالف بيانى عمل 

كند كه باعتبار مخاطبانش كه مردم جهان بودند، سند اعتبار انقالب و 

 شخص او در جهان بود.

ر مغرور شديم. حال آنكه بايد بدينسان بكار خويش بسيا 

دانستيم طرز فكرى كه آدمى با آن بزرگ شده است ممكن است چون  مى

مرض عود كند. آدمى كه يك عمر از واليت فقيه، اداره مردم برسم كسى 

اى را  فهميده است، در شرائط مساعد، عقيده كند، مى كه صغير را اداره مى

گذارد و بسراغ باورهايى  مى اظهار كرده است، كنار "بنابر مصالح"كه 

 رود كه با آنها بزرگ شده است. مى

گفت از  امام صادق با كيش شخصيت بسيار مبارزه كرد، به مردم مى 

ما انتقاد كنيد، شخصيت پرستى بيمارى اى بود كه از كليسا به جامعه 

اسالمى راه يافته بود. امام متوجه خطر بزرگ شخصيت پرستى شد و با 

د. و ما قربانى شخصيت پرستى شديم. آقاى خمينى نيز آن مبارزه كر

 قربانى شد و كشور نيز باين روز افتاد.

هاى آقاى خمينى و اطرافيانش نه تنها نگران نبوديم بلكه  از نادانى 

كرديم بدليل همين نادانيها، در امور دخالت نخواهند كرد.  گمان مى

توانيم با تهيه  ىواقعيت خالف تصور ما از آب درآمد. كوشيديم تا م

 گزارشها از نادانيهايشان بكاهيم اما...

شود كرد من  كرديم. چه مى در ايران نيز ما هنوز خود را سانسور مى 

نيز از كودكى با اين باور بزرگ شده بودم كه مقام مرجعيت، مقامى است 

ترين و... كسان از راه لطف خداوندى بدان  ترين، عالم ترين، متقى كه عادل

سند. همين شنبه شب كه اينجا بودى، بياد آقاى خمينى و اين حمام ر مى

كردم اينكارها از او ممكن  خون افتادم، در درونم غوغا بود. باور نمى

 كرديم. باشند! كارهاى او را توجيه مى

پيش از مجلس خبرگان بود كه آن حرف را زد و مرا بيدار كرد. دو  

ى با كمال صداقت تا لحظه آخر روش را با هم به عمل درآوردم: از سوي

ها وبتى كه از او ساخته بودند، رها سازم، فكر  كوشيدم او را از دست ضعف

كوشيدم حالى بشود اما افسوس و از  كند و مى كردم كشور سقوط مى مى

سوى ديگر بر آن شدم كه بتدريج افكار عمومى را آگاه سازم و از راه باال 

خمينى را محدود سازم. اين سخن  بردن آگاهى مردم، عرصه عمل آقاى

او كه هيچكس به اندازه من به او ضربه نزده است، راست است. اما من 

ام در غلبه بر  ام و بعد از مأيوس شدن از كوشش صادقانه حقيقت را گفته

ام و  هاى حضورى و... گفته و نوشته ها و توضيح هاى او از راه نامه ضعف

 دين بوده است. قصدم خدمت به مردم به ميهن و به

نسل امروز و نسل آينده بايد با سانسورها بهر قيمت مبارزه كند،  

ها نبندد. انتقاد صادقانه و مراقبت دائمى رهبرى را بى  چشم بر ضعف

بخشد. با او صادق و صريح و گاه بسيار  كند به او اعتبار مى اعتبار نمى

ر تنها كسى خشن بودم. نوه او نيز در يك مصاحبه گفت: آقاى بنى صد

شد كه كار به فرياد  گويد. گاه مى است كه حقايق را به آقا با صراحت مى

كشيد. با اينحال اينكارها در وقتى انجام مى گرفتند كه او موضعى را  مى

 بدست آورده بود كه قول و فعلش تعيين كننده بود.

 

كمبود بزرگ انقالب اسالمى ما و خود ما اين بود كه يك هسته  -2

معتقد به بيان عمومى انقالب نداشت و نداشتيم. امروز آسان است  قوى و

تصديق اين امر كه اين مجموعه رهبرى از آقاى خمينى و دولت و شوراى 

انقالب، به بيان عمومى انقالب باور نداشتند، اما آنروز همانطور كه توضيح 

دادم ما خود را بسان كودكان به حرفهاى خوب دلخوش كرديم. پيش از 
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قالب فكر هسته را كرده بوديم. به ايجاد آن كوشيديم اما موفقيت كامل ان

بدست نياورديم. موفقيتى كه در سه جنگ بزرگ يكى جنگ بر ضد 

تجاوز عراق يكى جنگ بر ضد هجوم اقتصادى آمريكا و ديگرى جنگ با 

دهد اهميت هسته تا كجا  مى  اسطوره استبداد دينى، بدست آمد، نشان

 ت.تعيين كننده اس

براه انداختند و تا اين  "اطرافيان بنى صدر"اين تبليغات كه بر ضد  

زمان كمترين خطايى را بر يكى از آنهانتوانستند ثابت كنند، بى جا نبود. 

 طراحان كودتا فهميده بودند نقش اين هسته تا كجا تعيين كننده است.

باره  با وجود اين، هسته ما كوچك بود و كار بسيار بزرگ، فراوان در 

گفتيم اما بطور جدى  گسترش هسته و جذب استعدادها، سخن مى

شد  بايد از اين راه دنبال مى بدينكار نپرداختيم. ايجاد سازمان سياسى مى

داديم. و از آنجا كه اين هسته از راه  و ما اهميتى را كه بايد به اينكار نمى

، بقيه كار در جامعه رونيامده بود افراد هسته باستثناى دو سه تن

شر "ناشناخته بودند و ناگزير بسيارى از افراد آنرا بلحاظ محفوظ كردن از 

توانستيم بكار بگيريم تا ناشناس بمانند، در عمل خنثى  نمى "دشمن

 بودند.

البته نبايد از خاطر دور كنى، كه كار ما بسيار مشكل بود. ما  

  خواستيم چنين خواستيم زور و استبداد را اساس قرار بدهيم. اگر مى نمى

مانديم. كار ما مشكل بود بدانجهت كه بايد كسانى  كنيم، بر جاى خود مى

يافتيم پراستعداد و سخت كوش و مقاوم و با علم و بى اعتقاد به  را مى

توان  اصالت زور، تجربه جنگ نشان داد كه اينطور افراد را كم و بيش مى

داديم. نتيجه اين  هيم و نمىيافت، اما الزم بود كه به اينكار اولويت تام بد

شد كه هم از پاريس، اطراف آقاى خمينى را كسانى گرفتند كه به بيان 

 نگريستند. عمومى انقالب بنظر يك عمل تاكتيكى مى

نشستيم درباره خطر محاصره آقاى خمينى از زورمداران  هر بار مى 

كنم.  شد كه من تماس خود را با او بيشتر كرديم. نتيجه اين مى صحبت مى

توانستم حلقه محاصره را بشكنم.  اما من همچنان يك تن بودم و نمى

حساس بود  "اطرافيان آقاى بنى صدر"آقاى خمينى نيز بسيار نسبت به 

داد. با اينحال بر ما بود كه هسته را گسترش دهيم و  آنها را بخود راه نمى

استوارى براى  افراد آنرا بر آن بداريم كه از راه فعاليت در جامعه، موقعيت

 دفاع از بيان عمومى انقالب و ايجاد يك سازمان سياسى پيدا كنند.

به آقاى خمينى گزارش كرده بودند كه در جمع ما صحبت شده       

است كه بايد انتقاد از آقاى خمينى را در روزنامه انقالب اسالمى شروع 

نقطه  23ايم در  كرد. در همين گزارش آورده بودند كه تصميم گرفته

تهران، بيست سه مركز ايجاد كنيم و در يك روز قيام عمومى برانگيزيم و 

اوضاع را در دست بگيريم. البته فكر انتقاد سالم از آقاى خمينى هر بار كه 

آمد و من در كارنامه بطريقى كه اينك بر همه  شديم بميان مى جمع مى

فى را بزند و افتاد كه حر معلوم است، شروع كرده بودم. كمتر اتفاق مى

خالف بيان عمومى انقالب بزند و من آنرا در كارنامه انتقاد نكرده باشم. 

خواستم غلط بودن حرفش يا عملش را بفهمد، مردم هم بفهمند، و  مى

و  "اطرافيان"خواستم خراب بشود. با اينهمه حساسيت او نسبت به  نمى

كار درست است.  كارنامه بى جا نبود و همين حساسيت بيانگر اندازه تاثير

داديم.  با اينهمه اهميت كه اينكار داشت، ما بدان اهميتى را كه بايد نمى

بايد  كارها بزرگ و بسيار بودند. وقت هم اندك بود، با وجود اين، مى

كرديم و يك هسته  كوشيديم و همه استعدادهاى معتقد را بسيج مى مى

آورديم و چنين كار  مقاومت بزرگ در برابر تمايل به استبداد بوجود مى

اى را بارها به عقب انداختيم. سرانجام فهرستى ترتيب  تعيين كننده

 داديم و آنها را شناسايى كرديم اما دير شده بود.

دانى كه هسته رهبرى  اى مى كنم اينك تا اينجا را خوانده گمان مى 

ز كننده انقالب بسيار ضعيف و ناآگاه بود. كارهاى تعيين كننده در بيرون ا

گرفتند. گروگانگيرى نمونه روشنى  حيطه تصميم و اطالعش انجام مى

است: تصميمى كه ايران و انقالب را به اين روز نشاند، بدون اطالع شوراى 

انقالب و دولت موقت انجام گرفت. آقاى خمينى اعتنايى به اين شورا و 

گفت:  مىكرديم  ها به او انتقاد مى كرد و هربار در اينباره دولت موقت نمى

توانم صبر كنم تا  توانند صبر كنند. من ناچارم عمل كنم. نمى مردم نمى

شما آنقدر كارها را بعقب بياندازيد تا طاقت مردم طاق بشود. درعمل 

داد و شوراى  اينطور شده بود كه آقاى خمينى دلخواه خود را انجام مى

 شدند. انقالب و دولت موقت بايد ضامن كم و زيادش مى

ز كارهاى مفيد ما، بخصوص در دوران رياست جمهورى اين يكى ا 

ها واهل  هاى سياسى يا شخصيت بود كه نظرهاى گوناگون را كه گروه

كرديم با كمال تاسف، اين  كردند، جمع مى ها طرح مى تخصص در روزنامه

نظرها كوششهايى بودند براى تحصيل قدرت و انتقادها اغلب در رابطه با 

آمدند. يعنى خوبى و بدى هر فكر و يا هر كارى را  مى انتقاد كننده بعمل

داشتند و يا  كردند بايد مى سنجيدند كه فكر مى نسبت به موقعيتى مى

آوردند. انتشارها موجودند و حكايت آشكارى از ضعف،  بايد بدست مى

 كنند كه از اسباب بزرگ بازسازى استبداد بود. ضعف كشنده فكرى مى

اساسى كشور موضوع اصلى بحث قرار در حقيقت وقتى مسائل  

گيرند و بجاى آن، مبارزه قلمى براى بدر كردن رقيب از ميدان توليد  نمى

گردد، جامعه ديگر  گردد، زبان، زبان تحريك مى ها و قلم مى اصلى انديشه

تواند موضوع را تعقيب كند. چون ديگر مساله، مساله او نيست.  نمى

ل فكر و قلم و بيان از جامعه بيرون شود. اه بدينسان درون، بيرون مى

كند. البته  شود و زدوخوردها را تماشا مى روند، جامعه تماشاچى مى مى

تر را  هاى بيشتر و كوبنده توانند به موقع چماق برنده آنها هستند كه مى

ها چند نوبت هشدار دادم. از جمله اينطور  وارد ميدان سازند. در اين باره

  {151} نوشتم :

اند كه راه باال بردن يكى، خراب كردن و پايين  ه پذيرفتههم -"

هاى تبليغاتى ما كار اصليشان اين است و  آوردن ديگرى است و دستگاه

 آورد.  بدبختانه عمده اسباب برخوردها را اين زبان فراهم مى

يك طرفه حرف زدن و عمل كردن نيز رايج است، طورى كه  -

بنا نبوده است مردم از همه چيزها پندارى انقالبى واقع نشده است و 

 شوند، مطلع گردند. همان طور كه واقع مى

برند. از آن زبان سرنوشت  همه با همه زبان تحقير و انكار بكار مى -

ساز ديگر خبرى نيست. گفت و شنودى و تفاهمى برجا نيست. هر چه 

 هست اينست كه:

قالب و دولت فقط امام را قبول داريم و ديگر هيچ!! مگر شوراى ان -

 را امام معين نكرده است؟

فقط اين حزب يا آن گروه، در خط امام است و در نتيجه بايد به  -

تبليغاتى را در دست بگيرد.  "ارگانهاى "همه جا چنگ بيندازد و خصوصا

ديگران قاقند! و اگر گفتند قاق نيستيم بايد لقب ضد انقالب بگيرند و 

مى معنى ندارد براى اين كه تا تنها تحقير و كوبيده بشوند. جبهه اسال

 شود حكومت كرد، چرا بايد شريك پذيرفت؟... مى

دعواهاى خود را باين و آن به مسائل كشورى تبديل كردن، يكى  -

اين مسئول با آن مسئول  وضعى است كه در تبريز پيش آمد...از عوامل 

 آورد... سر سازگارى ندارد، اسباب ناكامى او را فراهم مى

يعه سازى كه جاى نقل و نبات سازى را گرفته است. چون شا -

 "سانسور هست شايعه سازى هم هست...

گيرى سياسى و اعتقاد به  بدينقرار اين ضعف به سبب شيوه رابطه

اصالت زور و بيماريهاى ناشى از آن ك مهمترينشان، سانسور، بودند. 
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خواندند.  ا نمىكردند و كارهاى يكديگر ر افراد و گروه خود را سانسور مى

نتيجه اين شده است كه بيان عمومى انقالب، در هياهوها گم شود. همين 

كارى كه آقاى منصور دوستكام و خانم هايده جاللى كردند كه مجموعه 

سخنان آقاى خمينى بخصوص در پاريس است، يكسال پس از انقالب 

ك خواستيم بلكه تدار انجام گرفت. آنهم وقتى كه دير شده بود و مى

 وضعى را بكنيم كه از دست رفته بود.

در مجلس صحبت از اين شد كه دولت برنامه ندارد، در مقام دفاع 

گفتند هيچكس برنامه ندارد. شگفتا كسى نپرسيد مگر اين انقالب ديمى 

بود؟ مگر ممكن است ملتى يكجا بپاخيزد و متحد بپاخيزد و بيانى كه اين 

 شد؟وحدت را ممكن سازد، وجود نداشته با

شد و مسائل مشخص،  اگر بحث آزاد و راه حل سياسى، ممكن مى 

آمد و هم بر  گرفتند هم هسته قوى بوجود مى ها قرار مى زمينه اين بحث

 آمد. اساس بيان عمومى انقالب، يك برنامه شدنى به اجرا در مى

 

 ما بحث آزاد را پيش از انقالب در خارج كشور پايه گذاشتيم. -3 

ها حاضر  كردند و در بحث ند، كه خود را سانسور مىهايى بود گروه

شدند. همين رويه را در ايران نيز دنبال كردند، بحث آزاد كارى بغايت  نمى

خواستيم بجاى دمكراسى  بزرگ بود و اميدوارم سنتى پايدار بگردد، ما مى

غربى، كه حاكميت قوى بر ضعيف است، از راه بنيادگذارى بحث آزاد، راه 

خواستيم جاى  هاى سياسى هموار كنيم. مى رابر كردن امكانرا براى ب

تمايل به اصالت زور، را تمايل به رسيدن به وحدت نظر و عمل از راه بحث 

آزاد بگيرد. تمايل به استبداد در جامعه ما قوى بود. اغلب درباره اصالت 

زور ترديد نداشتند تنها بحث بر سر اين بود كه زور در دست چه گروهى 

خواستيم اين تمايل ضعيف گردد و جامعه بتدريج فعال گردد.  . مىباشد

 در ساختن جامعه نو خويش براستى فعال و خالق بگردد.

خواستند فرصت را تا  دادند و مى اما گروه هايى كه به زور اصالت مى 

از دست نرفته است، براى در دست گرفتن حاكميت و استقرار آن مغتنم 

لف بودند و تا توانستند مانع انجام آن شدند. اين بشمارند، با اينكار مخا

اواخر كوشيدند خود بحث آزاد تشكيل بدهند، شكل بود و محتوى نبود. 

 بازى بود و نگرفت...

كرد. اما در اين زمينه نيز  ها را كم و بيش دنبال مى گروه ما اين بحث 

كوشيد و  ىبايد شب و روز م داد. مى كنود بود. اهميتى را كه بايد بدان نمى

ها، مردم در  كشاند، از راه اين بحث ها و اهل فكر را به بحث آزاد مى گروه

گرفتند، و شايد كشور وضعى  جريان امور خويش آنطور كه بايد قرار مى

كرد. فكرش را بكن، اگر مساله گروگانگيرى، الاقل بعد از  ديگر پيدا مى

شد، كار بطور قطع به  انجام در همان روزهاى اول به بحث آزاد گذاشته مى

يافت؟ پيشنهاد اين كار را كردم. اما از نابختيارى، در  اين ترتيب ادامه نمى

آن جو مسموم كمتر كسى را ياراى شركت در بحث آزاد بود. امروز 

زدند، اگر  زنند اما آنروز حرف نمى بسيارند كه درباره آن فاجعه حرف مى

من به سفارت امريكا كردند.  كردند، دست كم سكوت مى تصديق نمى

رفتم. در جمع دانشجويان شركت كردم و عملشان را انتقاد كردم، اما 

 آقاى خمينى گفته بود گروگانگيرى، انقالبى بزرگتر از انقالب اول بود و....

تشكل پيدا  "دانشجويان پيرو خط امام"و بايد بدانى كه وقتى  

ى راهبرى نفر كه آقاى خمينى برا 5كردند، بحث هايى ميان  مى

دانشجويان و نمايندگان دانشجويان برگزيده بود در باره چگونگى 

فعاليتها جريان يافتند. از جمله بحثى شد درباره امام و خط امام. 

ها خط امام را  اى و موسوى خوئينى نمايندگان مالتاريا، آقايان خامنه

است. گفتند خط امام با خود امام يكى  خواندند و مى موضع فعلى امام مى

انتقاد از امام سست كردن رهبرى و عملى نادرست است. من بعكس 

گفتم، خط امام، همان بيان عمومى انقالب است كه انقالب را ممكن  مى

ساخته است وانقالب خود حجت درستى آنست و امام اگر از اين بيان 

ماند كه بگوييم  بيرون رفت بايد او را انتقاد كرد. حرف آقايان به اين مى

پيامبر موضع فعلى پيامبر است و اگر او برخالف قرآن عمل كرد ما  خط

بايد از موضع فعلى او كه ضد قرآن است پيروى كنيم. بحث درباره درست 

يا نادرست بودن انتقاد از آقاى خمينى بسيار دراز شد. در مجلس كذايى 

تقاد ام آقاى خمينى را بايد ان هاى مرا اين شمردند كه گفته نيز يكى از جرم

 شدند. ها بسيار زودتر از مساله گروگانگيرى انجام مى كرد. اين بحث

داد.  گروه ما نيز در اين مورد و موارد ديگر جرات الزم را بخرج نمى 

روشنفكر  -همواره با دو مشكل روبرو بوديم: يكى اينكه وحدت روحانى 

ى كه بهم نخورد و با آقاى خمينى رو دررو نايستيم و ديگر اينكه با جو

شود كارى كرد. در نتيجه بحث آزاد به اين دو شرط  اند، نمى بوجود آورده

كرد و ديگران را بيشتر، چرا كه دايره  مقيد بود. همين امر ما را سست مى

خواستند از دايره پا بيرون  خواستيم و يا مى شد و اگر مى بحث محدود مى

شديم يامى  مى "امامخط "بگذاريم يا بگذارند، متهم به مخالفت با امام و 

هاى بحث برچيده  آمدند و جلسه ها فرود مى شدند.و آنوقت چماق

 شدند. مى

بايد جلسات بحث آزاد را ميان مسئوالن گرايشهاى  با اينحال مى 

داديم. فكر تشكيل شوراى بزرگى با شركت همه  مختلف تشكيل مى

شد و  گرايشهاى سياسى از هر عقيده نيز از سوى بعضى از دوستان طرح

و او   پذيرفتم، اما بطور جدى دنبال نكرديم يعنى به آقاى خمينى گفتم

آنطور كه معمول او در اين موارد است، حرفى نزد اما بالفاصله در يك 

كرديم. يا  گفتيم و عمل مى بايد نمى سخنرانى به اين فكر حمله كرد. مى

ا شوراى حتى بعد از حمله او نيز بايد آنرا بصورت شوراى مشورتى و ي

بينى امكانات مقاومت در  آورديم. مى بحث در مسائل كشور بوجود مى

هاى  برابر بازسازى استبداد، زياد بودند، اما از آنها سود نجستيم و فرصت

 بسيار خوب را از دست داديم.

 

دانى كه بنا بر تجربه تاريخى، از جمله درجريان انقالب  مى -4 

، كار با روحانيتى كه در انقالب مشروطيت ونهضت ملى كردن صنعت نفت

شركت جسته بود، باختالف كشيد و هر دو انقالب قربانى شدند. بعد از 

قربانى شدن انقالب، متخصصان اثبات تقصير مشغول كار شدند تا تقصير 

را بگردن اين يا آن طرف ثابت كنند. بارها در اين باره صحبت شد و بارها 

انجامد و بايد بهر نحو از آن اجتناب  ىگفتم، اختالف به نابودى انقالب م

كرد، و بعد از شكست انقالب مرا چه سود كه تقصير را از آن مالتاريا 

بى تقصير بخوانند؟ بهتر است تقصيرهاى بسيار بر  "بدانند و مرا نيز كامال

توان مجازات  عهده من بگذارند اما انقالب حفظ شود چرا كه مقصر را مى

توان زنده كرد. يكى از داليل ترديد كه  مرده را نمى يا عفوكرد، اما انقالب

كردم، همين بود. آيا ما حق داريم  در صفحات اول از آن صحبت مى

انقالب را قربانى كنيم؟ آيا نبايد تحمل كنيم؟ آيا... اما آقاى خمينى و 

مالتاريا با از بين بردن ته مانده آزاديها و آماده شدن براى ايجاد بحران 

لى، در واقع كارد بر حلق پيكر انقالب گذاردند. اين كتاب خونين داخ

گويد چقدر طول كشيد تا بر ترديدهايم غلبه كنم و باور كنم كه اگر  مى

 نجات انقالب هنوز متصور باشد، در اين است كه از آقاى خمينى ببرم.

 در اين كار ما حسن نيت و صداقت بسيار بود و دو اشتباه بزرگ: 

اين بود كه ميان روى آوردن به مردم و حفظ  الف: اشتباه اول

موافقت آقاى خمينى بدومى بيش از حد بها داديم. يكبار به او گفتم، 

ميليون ايرانى با  35مطمئن باشيد كه در مقام رياست جمهورى ولو همه 

من موافقت و با شما مخالفت كنند، من عهد خود را نخواهم شكست. و 
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جنايتى كه او كرد، اين عهد را نشكستم. دانى با وجود  همانطور كه مى

ماندم. اما كار  بگمانم كارى درست كردم و بايد بر عهد خود استوار مى

 نادرست كردم كه با او عهد بستم.

كوشيدم،  با وجود اين كه با تمام توان براى ارتقاء آگاهى عمومى مى 

كردم  شدند، داد و قال مى اما هربار كه تهديدهاى آقاى خمينى جدى مى

ها را تحمل  شدم. از ترس اختالف نكردن، ضربه و تسليم نظر او مى

ترسيدم، آنقدر كه از آن سوى بام  كردم. بيش از حد از تجربه تاريخ مى مى

ايستادم. در  افتادم. بر من بود ك هربار با قاطعيت بر مواضع خويش مى

ام: بر  فتهام بيرون ر اى كه خود در تدوينش كوشيده موارد بسيار از نظريه

ام، بلكه بر اساس موازنه وجودى عمل  اساس موازنه عدمى عمل نكرده

آيد، شما  گفت وقتى پاى مبارزه به ميان مى ام. يكى از دوستان مى كرده

احتياج به هيچ پندى نداريد، با قاطعيت و هوشيارى بى مانندى عمل 

هاى سخت آيد، آنوقت به مشاور كنيد، اما وقتى پاى آشتى به ميان مى مى

 پذيريد. گير احتياج داريد چرا كه زود شرائط آشتى را مى

درست است از ترس جنگ نبايد تسليم جنگ   بهر رو، اين حرف 

شد. بر ما بود كه از ابتدا از ترس اختالف، راه تسليم در برابر توقعات 

بستيم. بسيار دير، بنا را بر مقاومت  قدرت طلبانه آقاى خمينى را بكلى مى

گويند، بدون جهت  دانى هنوز بعضى از دوستان ما مى يم. و مىگذاشت

كردم. مقام رياست جمهورى را  كردم. بايد همچنان صبر مى ايتسادگى مى

كردند.  مرد، بسيارى چيزها تغيير مى كردم. آقاى خمينى مى حفظ مى

البته ممكن بود، رياست جمهورى و فرماندهى كل قوا و... را حفظ كرد. اما 

هاى مرگبار را بر انقالب، من وارد كنم. و  اين بود كه ضربهشرط آن 

 توانستم. نمى

هاى باز هم بسيار  ب: اشتباه دوم اين بود كه وقت بسيار و كوشش 

دادم در  كرديم. بناگزير ترجيح مى صرف جلب موافقت آقاى خمينى مى

بسيارى موارد كه اطالع افكار عمومى ضرورت داشت بخاطر جلب رضايت 

داديم،  كوت كنيم. اگر جلب موافقت آقاى خمينى را اصل قرار نمىاو، س

توانستيم پيدا كنيم.  هاى بسيار براى بيان واقعيات به افكار عمومى مى راه

هاى بيان را پيدا  چنانكه از زمانى كه بجبران اين اشتباه پرداختيم اين راه

يا در كرديم و اثرات عظيم پديد آورد كه سقوط آقاى خمينى و مالتار

 افكار عمومى بود.

كرديم.اما الزم  بايد منتهاى كوشش را براى حفظ وحدت مى البته مى 

داديم. در آن صورت ما  بود بجاى آقاى خمينى، مردم را قرار مى

توانستيم از امكانات بسيار بيشتر در ارتقاء وجدان عمومى برخوردار  مى

كرديم،  ا اگر زودتر مىبگرديم. اينكار را دير كرديم و نتيجه خوب داد. ام

دانى كه عده  به احتمال زياد، نتايج قطعى تابحال بدست آمده بودند. مى

كرديم، اين نتايج  كمى از دوستان ما بر اين باورند كه اگر زودتر شروع مى

آمدند. آقاى خمينى همه اعتبار خود داشت، مالتاريا هنوز تا  بدست نمى

بود، بنابراين با تمام وزن خويش  اين حد اعتبار خويش را از دست نداده

شد بدون اينكه آب از آب تكان  شدند و كار تمام مى بر سر شما خراب مى

بخورد اما صحبت بر سر دير يا زود شروع كردن مخالفت نبود، صحبت بر 

سر اصل قرار دادن مردم يا آقاى خمينى بود. اصل قرار دادن آقاى 

 رفع كرديم.خمينى اشتباه بود. اين اشتباه را دير 

نسل امروز و فردا بايداز تجربه ما پند بگيرد. دست خدا با جماعت  

است و هميشه جماعت مردم است كه بايد اصل قرار بگيرد. هيچ مقام و 

جمعى اصل نيستند. هيچ سازمان سياسى نيز اصل نيست. اصل، جامعه 

يند آ ها و سازمانهاى سياسى براى خدمت باو بوجود مى ايست كه اين مقام

و اگر راست بخواهى، اصل خدا است. موازنه وقتى منفى است كه آدمى 

گوييم  طلبى انجام بدهد. وقتى در اين باره مى كار را خالى از هر گونه نفع

اصل مردم هستند، بخاطر آنست كه بطور ملموس نادرستى كار خويش را 

 نشان بدهيم.

 

شخص من  هاى ديگر شدند، هاى پيشين، موجب اشتباه اشتباه -5

ها  در ارزيابى اثرات كوششهايمان در ارتقاء سطح اطالع عمومى از واقعيت

و اثرات زشتكاريهاى مالتاريا در سقوطش، بيش از همه اشتباه كردم. شما 

اند،  گفتيد آقاى خمينى و مالتاريا، اعتبار خويش را از دست داده همه مى

شمرم و بر آن بودم  ه مىاما من اين ارزيابى را ارزيابى قشرهاى باالى جامع

گفتم حتى  هاى عظيم بدو وفا دارند. مى هاى محروم، توده كه توده

ها هم، بهنگام عمل از او پيروى خواهند كرد. اين اواخر  ناراضى

دادند كه ميزان محبوبيت او  هاى افكار در دو سه نوبت نشان مى سنجش

داد كه  درصد است. سنجش افكار وزارت كشور نشان مى 51در حدود 

دادند كه  درصد مردم در صورت انجام انتخابات بكسانى راى مى 48تنها 

درصد را سازمانهايى  12درصد،  48پيرو خط امام باشند. در جمع اين 

 دادند كه با امام اختالف داشتند و... تشكيل مى

كردم كه مردم از آقاى  با وجود اين همچنان بر اين اساس عمل مى

شدم آقاى خمينى  . اگر ششماه زودتر مطمئن مىكنند خمينى پيروى مى

كنند، تا ممكن بود همراه  اند و از او پيروى نمى را اكثريت مردم شناخته

آماده كردن نظرى به آماده كردن عملى مردم نيز براى مقاومت با مراحل 

پرداختم. اما آنقدر بر باورى غلط اصرار ورزيدم كه براى  بعدى كودتا مى

 د جز سياوش شدن، فكرى نكردم.پيش آمدى كه كر

البته رسم وفاى به عهد اين بود و اينست كه با پايين رفتن و باال 

 تر يا محكمتر نگردانيم. ها را سست آمدن وجهه عمومى، رابطه

امام حسين در صحراى كربال تنها ماند، آنها كه با او ماندند الگوهاى 

ه ميثاق شدند، اما حرف جاودانى ارزشها، از جمله ارزش وفا به رهبرى و ب

بر سراينست كه امام حسين بر سر ميثاق با خدا ماند و از آن آزمايش بى 

گفت من حرف مردم را  نظير، پيروز بدرآمد و آقاى خمينى مردى كه مى

ريزد و آزاديهاى همين مردم را  زنم، اينك روز و شب خون مردم را مى مى

فاع از حق خويش را بدست كند، حق اين مردم بود كه امكانات د سلب مى

جنبيديم مردمى كه آمادگى دفاع از حقوق  آوردند. اگر بموقع مى مى

 آوردند. خويش را داشتند، وسيله دفاع را نيز بدست مى

تمايل "دانى كه جمعى بر اين باور بودند كه نبايد فريب  و مى

. مانند هاى كسانى را خورد كه بر قرار خود باقى نمى و يا مقاله "عمومى

هاى ما عبور كنيد تا به رئيس جمهورى  گويند بايد از روى جنازه امروز مى

دست پيدا كنيد و فردا كه كار شما را ساختند، براى بى تفاوتيشان و در 

پاسخ اين پرسش كه چرا عمل نكرديد، هزار و يك تقصير بگردن شما 

ت شوند. خود آقاى خمينى نيز چند نوب كنند و طلبكار نيز مى ثابت مى

خرداد نيز با عصبانيت تكرار كرد كه بارها به من  25گفت و در سخن روز 

ها را نخورم. يكبار گفت با شما دشمن ترند،  گفته است، گول حرفهاى اين

خواهند شما حرفهايى را بزنيد كه شما را از بين ببرد. در اينكه افراد و  مى

و موافق  هايى هستند كه محور قضاوت و عملشان خودشان هستند گروه

شوند و درستى كارى و نادرستى  طبع گردانشان، موافق و مخالف مى

سنجند، ترديد نداشتم و در  كارى را در رابطه با خود و يا گروهشان مى

ها و  ها اشتباه عمل نيز ديدم و باز بايد منتظر باشم كه اينطور افراد و گروه

اينست كه  تقصيرهاى بسيار بر گردن من ثابت كنند. اما سخن بر سر

رهبرى نبايد از خط انقالب بيرون برود. بر ما بود كه اسباب ماندن رهبرى 

آورديم. بايد بسيار بيشتر از آنچه عمل كرديم، عمل  را در خط فراهم مى

كرديم. تا اگر رهبرى از خط بيرون رفت، خط و بيان انقالب بماند،  مى

 انقالب در همان خط ادامه پيدا كند.
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گويد، تا وقتى ميثاق نشكسته است، عهد بايد  ه ما مىبدينقرار، تجرب

محترم شمرده شود. البته بعد از شكستن نيز بايد با تمام توان كوشيد و 

آمدند و  ترميم كرد. اما نبايد مردم ندانند. مردم بايد بدانند. تازه مى

گوييد؟ اين حرفها را بين  گفتند شما چرا همه چيز را به مردم مى مى

گويد بايد حرفها را زد و به موقع بايد زد. اگر  يد. اما تجربه مىخودتان بزن

حرفها زده شوند و با صداقت و بقصد اصالح زده شوند، رهبرى نه تنها 

برد. وقتى اختيار با مردم باشد تمايل به استبداد  برد كه سود مى زيان نمى

 كند. پيدا نمى

 

اى كه تقليدى  امعهاى براى ج براى اظهار بيان انقالب و طرح تازه -6

بى مزه و بقول فانون ميمون وار از غرب نباشد، بسيار كوشيديم. شايد 

بيش از ديگران نيز در بردن بيان انقالب و طرح نو و برنامه بميان مردم 

زحمت كشيديم. بخصوص در مبارزه با ايدئولژى استبداد كوششى كرديم 

ظر ما، نظر بيشتر از كه پيش از آن سابقه نداشت، با وجود اينهمه، در ن

نيروى پيشاهنگى كه بايد نظر را بعمل درآورد، اهميت داشت. وقتى وارد 

خواستند،  ايران شديم، با دو جريان از دو سو روبرو شديم كه هر دو مى

سخنى از بيان عمومى انقالب و برنامه به ميان نيايد. آقاى خمينى و 

 مالتاريا از سويى، روشنفكرتاريا از سوى ديگر.

خواستند كه مى خواستند  آقاى خمينى و مالتاريا به اين دليل نمى

دستشان باز باشد و از همان ابتدا بيان پاريس دست و پايشان را نبندد. 

همانطور كه گفتم اوائل در مقام توجيه علت تناقض گويى به ضرورتهاى 

هاى خوب دوره پاريس را به  كردند و عملى كردن حرف روز استناد مى

 كردند كه شرائط فراهم گردند. موكول مىوقتى 

خواست سخنى از بيان عمومى انقالب به  اما روشنفكرتاريا، نيز نمى 

خواست  ميان آيد، چرا كه خود نه بيان داشت و نه برنامه. همينقدر مى

آشفتگى و ابهام ادامه پيدا كند تا او موضع سياسى محكمى دست و پا 

چنگ آورد و اگر نتوانست دست كم بى كند و اگر توانست قدرت را يكجا ب

 سهم نماند.

ما به محض ورود به ايران، بكار پرداختيم. در اين زمينه درست و به  

موقع عمل كرديم. كار را از محيطهاى دانشجوئى و روشنفكرى شروع 

كرديم بدين قصد كه آنها نيز بنوبه خود، بيان عمومى انقالب و برنامه 

هاى محروم مردم ببرند. خود نيز  را ميان توده ايجاد ايران مستقل و آزاد

ها  به محيطهاى كارگرى و دهقانى رفتيم و بزبان روشنى مسائل و راه حل

را با آنها در ميان گذاشتيم. اينكار نتايج عظيم خويش را پديد آورد با 

 وجود اين دو ضعف بزرگ در آن بود:

ن و بيانيه ضعف اول عدم پيگيرى بود. در حقيقت پس از آنكه بيا 

بصورت يك موج در جامعه دامن گسترد، مخالفت محافل ارتجاعى و 

مالتاريا شروع شد. آنها بخصوص با بيان عمومى انقالب و برداشتى كه در 

آن بيان از اسالم شده بود، سخت مخالف بودند. دو نمونه را برايت نقل 

 كنم: مى

عتى شرح وقتى بيانيه جمهورى اسالمى ايران را در دانشگاه صن 

كردم به حقوق و آزاديهاى زن پرداختم و البته به بيان عمومى انقالب  مى

استناد كردم. سئوالى را طرح كردند درباره سخنى كه به على )ع( نسبت 

دهند كه زن به سه دليل ناقص است و... گفتم قطعى نيست. اما فرض  مى

. سخنان امام كنيم سخن از امام است. اما صادق فرمود ما را انتقاد كنيد

وقتى حكمى از احكام نيست، وقتى اظهار نظر است، بر ما پيروى از آن 

واجب نيست. همين اظهار نظر، غوغا براه انداخت، نجف و قم و مشهد را 

بفغان آورد. البته به اين صورت در آنجاها منعكس نكرده بودند. شبى 

ن چه حرفى اى پرسيد اي آقاى خمينى مرا به بيرون اطاق برد و درگوشه

ايد؟ حرفى را كه زده بودم تكرار كردم و پرسيدم خطا  بوده است زده

ام؟ گفت، نه، اما بايد بدانى كه اينجا كشور شيعه است و مردم اين  گفته

كنند. گفتم اما صدا از مردم برنخاست از آقايان  طور حرفى را تحمل نمى

اش  در باره روحانيان برخاست حرف را هم بدلخواه خود تغيير دادند و

 سروصدا كردند.

نمونه دوم، سخنى است كه در يك دوره سخنرانى براى كارگران  

درباره مالكيت گفتم. در اين باره نيز سروصدا براه انداختند كه مالكيت 

خصوصى را قبول ندارم. آقاى خمينى دو نوبت در اين باره با من صحبت 

رى بود. سه دليل براى كرد. بار دوم به مناسب نامزدى براى رياست جمهو

آورد: مخالفت با واليت فقيه، قبول نداشتن مالكيت  نامناسب بودنم مى

 مخالفند. "روحانيت"خصوصى و بكار گماردن كسانى كه با 

آنهمه سروصدا  "توحيدى"در مجلس خبرگان نيز درباره كلمه  

كردند و نگذاشتند تصويب بشود. ناگزير طى چند سرمقاله راجع به 

 توضيح دادم. "توحيدى"

اين سروصداها دو نوع بازتاب بوجود آوردند. مجاهدين خلق  

هاى آزاد در باره ايدئولژى مخالف بودند.  باستناد همين سروصداها با بحث

ها را بوقت ديگر نهاد. نظر من  گفتند بايد اين بحث گروهى ديگر نيز مى

. ها ضرورت دارند اين بود كه بدليل همين سروصداها، اين بحث

دانستم كه بناى مالتاريا اينست كه بيان عمومى انقالب را بفراموشى  مى

 بسپرند و اسالمى را زنده كنند كه توجيه گر استبداد و واپس گرايى باشد.

كرديم، اما يك دوره فترتى  بايد با پيگيرى كار را دنبال مى بهررو مى 

مجهز  "نظريه چماق"پيش آمد. اين همان دوره است كه مالتاريا به 

ساخت.  شد و بيان عمومى استبداد را از زبان آقاى خمينى جارى مى مى

در اين دوره، مقابله ما با ايدئولژى زور و بيان عمومى استبداد دينى بسيار 

ضعيف بود. اين سكوت از سوى جبهه ضد استبداد، مرگبار بود. بگمانم 

دت وحدت هاى ما بود. بر ما بود كه با ش اين مصيبت بارترين اشتباه

كرديم. دستگاه  بيشترى با ايدئولژى آمريت و حاكميت از باال مبارزه مى

ها  كردند و زور محور حل مشكل تبليغاتى و همه حاكمان، زور را تبليغ مى

 خواست. شد و گاه بيگاه صداى ضعيفى از ما به مخالفت بر مى مى

ما وقتى مواضع بسيارى از جمله مجلس را از دست داديم، بر  

ديدها غلبه كرديم و از نو به مبارزه ايدئولژيك روى آورديم. اين مبارزه تر

را با مبارزه سياسى همراه كرديم و همين امر سبب شد بتوانيم در افكار 

را عقب بزنيم و تا حدودى  "مكتبى"عمومى فكر و بيان استبداد 

ها بدر "مكتبى"شكست بدهيم. اما سبب نشد كه مواضع را از دست 

 ينكار نيرو الزم داشت:آوريم. ا

ضعف دوم عدم سازماندهى بود. ما بخش وسيعى از كارگران و  

دهقانان را به فكر انقالبى جذب كرديم. اما به دو علت از سازمان دهى آنها 

بازمانديم. يكى اينكه گمان برديم يكبار بحث كردن از بيان عمومى 

ر كسى آنها را از كند و ديگ انقالب و بيانيه جمهورى اسالمى، كفايت مى

برد. اما تجربه نشان داد تا وقتى از راه مشخص كردن، برنامه  ياد نمى

عمومى، براى هر يك از طبقات بصورت چشم انداز روشن در نيايد و در 

شنوند و بر  زندگانى روزمره شان منعكس نشود، حرف خوبى است كه مى

ا همانطور كه گفتم برند. و م اثر اشتغال خاطر به مسائل روزمره از ياد مى

بارى مدت دراز، فاصله زمانى كه تعيين كننده بود، نه بحث مسائل 

ايدئولژيك و نه بحث بيان عمومى انقالب و نه بحث برنامه عمل را دنبال 

 نكرديم.

دليل دوم تن ندادن به سازمان دهى بود. اين امر دو علت داشت  

انديشه و عمل تعبير  يكى اينكه بسيارى تعميم امامت را به خودكامگى در

دادند و به خود جوشى بيش  كردند و در نتيجه تن به سازماندهى نمى مى
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دادند يعنى به اين خود جوشى بلحاظ پيروزى كه  از حد الزم اهميت مى

نهادند. حال آنكه خود جوشى  در انقالب بدست آمده بود، ارزش مطلق مى

سازماندهى چند  با سازمان دهى قابل جمع شدن است. ناگزير درباره

نوبت در كارنامه صحبت كردم. كه ايران انقالبى، مردمى كه ميخواهند 

بايد سازمانى بر اساس عدم  اى از جامعه بسازند، ناگزير مى الگوى تازه

اصالت زور، تعميم امامت و ميدان دادن بخودجوشى پديد آورند. در 

دهى در دفاتر هاى اخير چند نوبت درباره ضرورت پرداختن به سازمان ماه

هماهنگى در كارنامه و در جمع دوستانمان صحبت كردم. گفتم اينكار به 

ام كه  تر است. و امروز بيشتر عقيده پيدا كرده مراتب از كار روزنامه مهم

كليد حل مشكل ايران مبارزه روزافزون با ايدئولژيهايى است كه بر اصل 

نده مستضعفان و اصات زور مبتنى هستند و توسعه سازمانى در برگير

محرومان كشور بر اساسى است كه گفتم. نسل جوان امروز و نسل جوان 

فردا، ممكن است اين صدا را كه از يك تجربه بزرگ زمان ما برمى خيزد، 

نشنود ودر جريان تخريب متقابل تا انهدام برود، اما اگر آنها كه اين صدا 

ش بپردازند و بايستند شنوند، بجاى اظهار بيم و هراس، بكار و تال را مى

 كند. ايران و جهان تغيير مى

علت اينكه استبداد آقاى خمينى نتوانست دوام بياورد را به تفصيل  

ام و اثرات باال رفتن وجدان و شعور عمومى را در اين  تمام شرح كرده

ام. در اينجا الزم است تاكيد كنم كه راه، راهى درست  زمينه شرح كرده

نند كه عمل بر اساس موازنه عدمى بمعناى عدم سازش است، بايد همه بدا

هاى مبتنى بر زور، آماده گى براى جانبازى و سازش ناپذيرى  با ايدئولژى

حتى به قيمت اعدام و ايجاد نيرو از راه سازمانى مبتنى بر ايدئولژى 

توحيد به ترتيبى است كه در باال آوردم. بايد به سراغ زحمتكشان رفت و 

د و آنها را به اين ايدئولژى كه ايدئولژى خودشان است مجهز با آنها جوشي

كرد. قيم آنها نشد، خود آنها بايد در اين سازمان فعال بشوند و عمل 

كنند. ما بيش از همه بسراغ محرومان رفتيم اما كمتر از همه به آنها 

بعنوان نيروى تغيير نگريستيم و هيچ درصدد سازماندهى برنيامديم. اين 

است كه از هم اكنون درگرماگرم مبارزه با استبداد دينى بايد  اشتباهى

 بجد بجبران آن بپردازيم.

 

روشنفكران و روحانيان: پيش از اين گفتم كه در جريان  -7 

روشنفكر بمعناى درست كلمه پديدار شد. روحانى كه با بيان عمومى 

ى از انقالب، بعنوان پيام اسالم موافق است، پديدار شد. اين بيان يك

مهمترين دست آوردهاى انقالب و بيانگر تغيير بنيادى در تفكر اسالمى 

پس از قرنهاست. آقاى خمينى از اين بيان بيرون رفت. اما آنها كه 

دانند موافق شدن و يكى شدن بيان  اند، مى انقالبهاى دنيا را مطالعه كرده

ا انقالب مذهب و نهاد مذهب با انقالب، تا كجا تعيين كننده است و هر ج

از اينكار ناتوان شده است، بيان مذهب و نهاد مذهب از عوامل ناكامى 

انقالب گشته است. در جريان انقالب، كوششى به تمام، موجب گشت كه 

مذهب خود بيان انقالب را بر عهده گرفت. اين دست آورد بزرگى است و 

اين  نسل امروز بايد بدان تمام بها را بدهد و بداند پس از چند قرن،

تغييرى بغايت بزرگ اس. در اهميت اين تغيير همين بس كه نه تنها 

وحدت عمومى را پديد آورد، بلكه سبب شد كه آقاى خمينى و روحانيتى 

 كه از بيان بيرون رفتند، بى اعتبار شوند.

هاى آراء فلسفى و سياسى مبتنى  رهايى بيان و پيام اسالم از پيرايه 

هاد مذهبى و متناسب شدنش با بيان انقالب بر اصالت زور، با نو شدن ن

 همراه نشد.

در اين باره بسيار كوشيديم. براى منطبق كردن اين نهاد با پيام  

انقالب تا توانستيم كوشيديم با روحانيان عضو شوراى انقالب همكارى 

كردم. اما  كنيم. خود تا مجلس خبرگان از آنها با نهايت صميميت دفاع مى

تغيير دادند و پابپاى آقاى خمينى خود را به بيان  آنها خط خويش را

 دانى چرا چنين كردند. استبداد دينى تطبيق دادند. تو اينك مى

در اينجا نيز اشتباه ما اين بود كه بدون شناسايى درست از  

كرديم. من خود فرزند مردى، روحانى بودم و همين امر  روحانيت، عمل مى

سال غيبت از ايران،  17شتم كه طى سبب خود فريبى ام شد. توجه ندا

آن قشر از روحانيت كه تا پيش از رفتن بخارجه در محيطشان بزرگ شده 

اند. از آنها كه در صحنه فعال  بودم، به مرگ و يا پيرى از جريان خارج شده

بودند، هيچ اطالع درستى نداشتيم و بر اساس سابقه ذهنى و تبليغاتى كه 

 كرديم. ديم، عمل مىدر خارجه بخود باورانده بو

در آغاز ورود به ايران درسى را براى روحانيان در مدرسه سپهساالر  

)مطهرى( شروع كردم. با انتخابات رياست جمهورى اين تدريس نيز 

متوقف شد. دو سه بار براى طالب در قم صحبت كردم. و در بحبوحه 

يم كه ما ا جنگ جمعى از طالب از قم نامه نوشته بودند كه اينك دريافته

ها هستيم. بجاى قرآن محمد )ص( آراء  ترين غرب زده نخستين و قديمى

پرستانيم خداى  پرستيم و مى آموزيم. خدايى كه مى فلسفى ارسطو را مى

ها بكنم و بطور  ارسطو است. از من خواسته بودند، فكرى براى حوزه

ر مشخص خواسته بودند كه تدريس كنم و مدرسانى معرفى كنم. البته اگ

 چنين كرده بودم، استادان امروز همه اعدام شده بودند!...

با وجود اين از سويى به حساسيت آقاى خمينى در زمينه تماس با  

روحانيت زياده از حد بها داديم و از سوى ديگر به سراغ روحانيان نرفتيم. 

پذيرفتند و مثل ما از تحول  روحانيانى كه پيام انقالب را پيام اسالم مى

در جهت استبداد دينى نگران بودند و خواهان تحول اجتماعى بسود  امور

محرومان و زحمتكشان بودند. البته مالتاريا در اين زمينه بسيار حسا س 

گرفتند، تنبيه  بود و با شدت و بى رحمى روحانيانى را كه تماس مى

كرد. حرف نوه آقاى خمينى درست بود، نود درصد با ما موافق بودند،  مى

جرات دم زدن نداشتند. با اينهمه پس از ناكامى كه در همكارى با اما 

روحانيان عضو شوراى انقالب، نصيب ما شد، ديگر كوشش جدى در اين 

هاى آخر كوشيديم، غفلت را جبران كنيم. همين  باره نكرديم. در اين ماه

گفت اشتباه  امر مالتاريا را سخت بوحشت انداخت. وحشتى كه به ما مى

ايم. مردم ما بايد بدانند با بيان انقالب  م كه اينهمه دير شروع كردهاي كرده

ما نخستين و تنها كشورى هستيم كه در آن مساله تضاد زبان رشد و 

زبان دين حل شده است. بيشتر از اين، راه براى ارائه و اجراى طرحى نو، 

 هموار گشته است.

روز، پيش آمده با وجود اين وضعى كه بعد از پيروزى انقالب تا ام 

دهد كه بايد تجربه را تا  اى كه از آن سخن راندم، نشان مى است و تجربه

نوسازى كامل نهاد مذهبى دنبال كنيم. تا وقتى بنام خدا، زورپرستى 

شود، تا وقتى از خود بيگانگى نهاد مذهبى عالج نشده  تعليم داده مى

اند.  ا روبراه شدهاست، نبايد پنداشت كه بصرف بيان انقالب اسالمى، كاره

اگر آقاى خمينى از انقالب به ضد انقالب تغيير جهت داد، يكى بدليل 

همين ناهماهنگى نهاد مذهب با بيانى بود كه در جريان انقالب بعنوان 

 اسالم واقعى و انقالب ساز، اظهار شده بود.

انقالب، حذف كردن نيست، تغيير بنيادها و ساخت هاست. انقالب  

ها پاك شد و راه انقالب  يل است. بلحاظ اينكه پيام از پيرايهاسالمى ما اص

را هموار كرد. بنابراين، تغيير بيان انقالب، آنطور كه آقاى خمينى كرد و يا 

خواهند بكنند، بمعناى انحراف انقالب به ضد انقالب است.  ديگران مى

 جريان آنرا برايت شرح كردم. روشنفكران راستين بايد به ا ين واقعيت

توجه كنند و دنباله كار را تا موفقيت ادامه بدهند. روحانيانى كه به از خود 

اند و بيان انقالب را پرتوى از پيام اسالم  بيگانگى فلسفى خويش پى برده
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اند، بايد به تالش برخيزند و در نهاد مذهب انقالب پديد آورند.  يافته

حيدى، پديد بديگر سخن روحانيتى متناسب طرح نو، متناسب جامعه تو

اند، بدست دژخيمان  آورند. اميدوارم روحانيانى كه دچار انقالب شده

 مالتاريا، از بين نروند، بمانند و انقالب را كامل سازند.

معروف، سبب شد كه در  "خمسه"اما شكست ما در همكارى با  

تالش براى جلب روشنفكران و ايجاد همكارى با روحانيان نيز سست 

بايد  ار روشنفكرتاريا نيز سخت موثر بود. با اينحال مىشويم. البته رفت

داديم. از ابتدا قرار ما اين بود  بوديم و بكوشش خويش ادامه مى كنود نمى

كه يك رشته مجاتلس بحث و گفتگو در مقياس ملى و بين المللى با 

روشنفكران كشورهاى اسالمى و غير اسالمى عالقمند به مسائل 

ها  ود بياوريم. كوششهايى هم در اين زمينهكشورهاى زير سلطه، بوج

كرديم اما جدى و پيگير نبودند. جو را به شرحى كه خواندى بشدت ضد 

روشنفكر و ضد تفكر گردانده بودند و مايل نبودند اينگونه اجتماعات از 

نو، بيان انقالب را رو بياورد. بسيارى كه اينك تحت تعقيب هستند، 

اند، اهل فكر را از داخل و خارج  يدهگناهى جز اين ندارند كه كوش

هاى بارور و خالق بدل  گردآورند و دوره انقالب را بدوره شكوفايى انديشه

هاى آخر، به اين فكر افتاديم كه اينكار را در خارج كشور  سازند. در ماه

انگيز است كه در انقالب، در انقالبى كه بايد راه را  انجام دهيم. چقدر غم

كرد و از اين  ها باز مى هاى آزاد ميان انديشه ابتكارها، بحثها،  براى ابداع

ها، طرح نو براى آزمايش نو، بقصد پديد آوردن الگوى نو، وضوح  بحث

 كرد، تا اينحد با انديشه دشمنى كنند. قطعى پيدا مى

بايد به همكارى با روشنفكران بهاى بايسته را  با اينهمه ما نمى 

يب راهى براى حضور آنها در صحنه پيدا بايد بهر ترت داديم. مى نمى

دانستيم انقالبى كه اسلحه اصليش بيان بوده است،  كرديم. ما بايد مى مى

دانند كه ما تا  بايد تا ممكن است اين بيان را تيز كرد. اهل انصاف مى

توانستيم با سانسور مبارزه كرديم و آخر سر هم در مخالفت با تعطيل 

دانند كه ما سنت بحث آزاد را  ايستاديم. مىآزادى مطبوعات تا همه جا 

دانند در مقابل آقاى خمينى و مالتاريا از  پايه گذارى كرديم. مى

روشنفكران واقعى نه روشنفكرتاريا و يا روشنفكران دوران جاهليت 

كرديم. اما دفاع يك چيز  كرديم. از مغزها دفاع مى شاهنشاهى، دفاع مى

 آنها يك چيز ديگر است. اين الزم بود. است، در صحنه انقالب فعال ديدن

از رياست جمهورى ببعد، كوشيديم اين اشتباه را جبران كنيم.  

كوششى كه در حد اهميتى كه روشنفكر براى جامعه و تحول انقالب 

داشت، نبود. با اينحال نتايجى كه بدست آورديم، دليل برآنند كه اگر از 

 شد... ر مىابتدا و با جديت كوشيده بوديم، وضع ديگ

برايت شرح دادم چگونه از جريان گروگانگيرى بدينسو، روشنفكر  

واقعى نيز تولد پيدا كرد. مردان و زنانى كه كار را از مسائل واقعى جامعه 

كوشند، از بيمارى غرب زدگى فرهنگى  كنند و مى خويش شروع مى

، عمر دهند رهايى يابند، مردان و زنانى كه با كار و تالش خويش نويد مى

 استبداد بعد از انقالب بسيار كوتاه بگردد.

بديهى است بر ما بود كه متفكران گرايشهاى سياسى گوناگون را  

هاى گوناگون و  گردآوريم و از اين راه جوى را بشكنيم كه مالتاريا با چماق

سانسورهاى جوراجور پديد آورده بود. اينكار را نيز به مالحظه 

ن اواخر كه كوشيدند از طريق دفاتر ها نكرديم تا اي"حساسيت"

هاى مختلف جلسات براى مبادله فكرى ميان  همآهنگى در زمينه

روشنفكران و ميان آنان و جامعه برقرار كنند، حساسيت استبداديان 

بسيار شد. از اين زمان است كه با چراغ سبزى كه آقاى خمينى نشان 

تاريا و همدستانش داد، حمله به دفاتر همآهنگى شروع شد. چرا كه مال

دانستند كه اسلحه اصلى انقالب اسالمى ما بيان آن بوده است.  مى

دانستند اينك اجتماع روحانيان پايبند به بيان انقالب اسالمى و  مى

هاى جديد براى حل مسائل جامعه انقالبى  روشنفكران و عرضه راه حل

تبداد را بقصد آماده كردن جامعه براى اجرا كردن طرح نو، بازسازى اس

 گرداند. غير ممكن مى

جلساتى كه براى بررسى انقالب فرهنگى و مساله دانشگاه از سوى  

گردد، مالتاريا را  دفاتر همآهنگى برقرار شدند، بيش از آنچه تصور مى

هاى آزاد و  كه يك علت مخالفت با بحث  بوحشت انداختند. ميدانى

روشنفكرتاريا، زبان و بيان آزادى بيان، اين بود كه مالتاريا با وجود كمك 

نداشت، گنگ بود. معنى اين جلسات اين بود كه آنها نه فكر و نه بيان 

ها  شوند تا راه حل دارند و بنابر ا ين بحكم ضرورت، صاحبان فكر جمع مى

را بيابند.بيرون رفتن اختيار فكر از دست مالتاريا و روشنفكرتاريا، مثل 

و  "فكر"د. اينها وسيله حكومتشان بيرون رفتن مهمات از دست ارتش بو

بود. اينهمه تالش براى سانسورها براى چه بود؟ براى همين بود  "بيان"

كه جامعه مرجعى غير از آنها براى توليد فكر و بيان آن نداشته باشد. و 

چون فكرشان عقيم بود، تنها راه برقرارى سانسور، و كامل كردن سانسور 

 بود.

كه ارگانهاى تبليغاتى گوناگون   وجه كنىاى ت اگر درست به حمله 

بينى هيچ  مالتاريا به اجتماع جهانى كردند كه از سوى ما تشكيل شد، مى

دليلى جز اين نداشت كه اين اجتماع از لحاظ كار انديشه و اثبات وجود 

هاى پخته در ايران عصر انقالب، نزد روشنفكران و مبارزان انقالبى  انديشه

ى را بدست آورد كه تا آن زمان هيچگاه، بدست سراسر جهان، موفقيت

 نيامده بود.

بينى كه درست تشخيص داده بوديم، اما افسوس كه كاهلى از  مى 

كرديم و  بايد از راهى درست دنبال مى همه بود. اين كار درست را مى

داشتيم. يعنى  بتدريج قدم اول و اساسى را در طى جريان استقالل بر مى

ا مر نياز   پرداختيم. ادامه انقالب بدين توليد آن مى بجاى مصرف فكر، به

داشت و ما دير بر آن شديم كه اين نياز را برآورده سازيم، اينك زمان 

آنست كه اهميت امر دانسته گردد و اين كوشش از سر گرفته شود، اگر ما 

بخواهيم راه حل در جامعه انقالبى، سياسى بگردد واگر بخواهيم الگوى 

جامعه بسازيم، ناگزير بايد به توليد فكر بپردازيم. اسلحه انقالب  اى از تازه

ما، بيان بود. بايد اينرا بدانيم و با توليد فكر از زنگ زده شدن اسلحه 

هاى تازه براى نبرد با جهل و غرب زدگى و سلطه  جلوگيرى كنيم. اسلحه

 قدرتهاى خارجى و... بسازيم.

 

تر با  ى و به بيانى واقعىوحدت و تضاد با سران حزب جمهور -8 

 مالتاريا و روشنفكرتاريا:

در جريان انتخابات مجلس خبرگان، نهضت آزادى مرا جزء  

نامزدهاى خود نياورده بود. آقاى مهندس... اينطور توجيه كرد: چون شما 

ايد، و اين روحانيت در حال  با روحانيت و حزب جمهورى سازش كرده

است، ما شما را جزء نامزدهاى خود بانحصار خويش درآوردن همه چيز 

صفحه بود. خواندم دو  31قرار نداديم. يك متنى را هم داد حدود 

سرمقاله نيز درباره اين متن نوشتم. از او پرسيدم اين سازش كجا انجام 

گرفته است؟ افراد شما كه در شوراى انقالب هستند، شما دولت موقت 

سازشى هست بين شما است.  هستيد آنها هم اكثريت شوراى انقالب، اگر

معلوم شد صرف اينكه حزب جمهورى مرا جزء نامزدهايش معرفى كرده 

اند. بگذريم كه آقاى طالقانى و آقاى مهندس  است را عالمت سازش گرفته

سحابى را نيز معرفى كرده بودند. در اين معرفى كردن از من نيز شور 

 نكرده بودند.

امسال نزد من آمد، آمده بود كه اما همين آقاى مهندس اوائل بهار  
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 "سخت سران"سربسر نگذاريد. پشت سر اينها  "خمسه"شما با اين 

شود. گفتم مرد  آيند و وضع به مراتب بدتر مى قرار دارند. آنها جلو مى

اند. همين  گفتى چرا مرا در فهرست خود نگذاشته حسابى اول كار، مى

ر سازش درآيم؟ آنوقت بر گويى از د شمردى. حال مى اندازه را گناه مى

روشنفكران واقعى بود كه روحانيان موافق بيان انقالب را جمع كنند و از 

را عقب  "سخت سران"راه همكارى و انداختن امور كشور روى غلطك 

برانند و نهاد مذهب را نو بسازند. آنوقت اينكار درست بود. ممكن بود جلو 

ديديد  يارى شما طور ديگر مىجريان بازسازى استبداد را گرفت. از نابخت

از ترس از دست دادن  "خمسه "كرديد و امروز كه اين  و تحليل مى

تازد و بايد با تمام قوا  جلوتر مى "سخت سران"موقعيت دو مديان هم از 

ها و سقوط كشور جلوگيرى  و همه بايستند تا از روزهاى سياه خونريزى

ر اشتباه كرديم. حق اى كه سكوت كنم؟ گفت بله اول كا كنند، آمده

توانند اداره  كنيد. اينها نمى بجانب شما بود. اما حاال هم شما اشتباه مى

كنند و ناگزير ند، بسراغ شما بيايند سياست صبر و انتظار پيشنهاد 

 كرد!... مى

اين خاطره را از آن رو برايت نقل كردم كه بدانى برخوردها با واقعيت  

ود. در آغاز بخشى از روحانيان بخصوص يعنى بازسازى استبداد چگونه ب

همين پنج نفر، تمايل بسيار به همكارى با روشنفكران داشتند. تا قضيه 

  چربيد. همانطور كه گفتم اصرار داشتند كه سفارت امريكا اين تمايل مى

گفتند  پيش نويس قانون اساسى از راه همه پرسى به تصويب برسد. مى

تشكيل خواهند  "آخوندهاى منجمد"در اين شرائط اكثريت مجلس را 

داد و قانون اساسى را خراب خواهند كرد. انصاف بايد داشت و گفت آنها 

خواستند  فاصله بگيرند. مى "آخوندهاى منجمد"بيشتر مايل بودند از 

ناپذير پيدا  روحانيان مطلوب روشنفكران بگردند و اعتبار دائمى و خدشه

نى جلو چشمانشان بودند. اما جريان هاى آقاى خمينى و طالقا كنند. نمونه

بازسازى استبداد كه آنرا به تفصيل شرح و تحليل كردم، آنها را نيز با 

شديم و  رفتند از هم درو مى خود برد. بهمان ترتيب كه با جريان پيش مى

 گرفتيم. در مقابل يكديگر قرار مى

دور  ناپذير بود. آنها از بيان عمومى انقالب او دورى وتضاد اجتناب 

كرد، در ابتدا  شدند. روشنفكرتاريا، مطابق معمول خود عمل مى مى

كوبيد، اما بعد ك ايندسته از روحانيان در مواضع  هرگونه نزديكى را مى

ارتجاعى استقرار پيدا كرد، يا نزديكى با آنها را الزم شمرد و يا سكوت 

داد چرا  توان در شمار روششنفكرتاريا قرار شان اى هم كه نمى كرد. پاره

گفت  كه فاسد نيستند، رويه سكوت در پيش گرفتند. يكى از آنها مى

 شود و... آقاى بهشتى پيغام تهديد داد، ديدم نمى

با اينحال در رفتار ما با اين دو گروه اشتباه وجود دارد و اين اشتباه  

داد مواضعى را اشغال كنند و آماده تصرف مواضع جديد  باينها امكان مى

مانطور كه توضيح دادم در تمام موارد، با دخالت مستقيم آقاى بشوند. ه

آوردند. اما ضعف ما در مقاومت نيز به آنها  خمينى موضعى را بدست مى

 كرد. كمك مى

مشخصه اين دو گروه اينست كه خودشان محور هستند. عقيده،  

مردم، وطن مفاهيمى هستند كه در رابطه با اين محور معنى پيدا مى 

بى و بدى آدمى را در رابطه با محورى كه خودشان هستند كنند. خو

ام، بكار  سنجند، همه روشهايى را كه در كيش شخصيت شرح كرده مى

خواهند بگردن  هايى را كه خود مى "انحراف"برند تا اشتباهاتى يا  مى

ورزند كه  آدمى ثابت كنند. بعضى كه استالينيست هستند، اصرار مى

گويند، بپذيرند. رويه من با اينها از  را كه آنها مىقربانى خود اشتباههايى 

ام. با صالبت در برابرشان  ابتدا قاطع بوده است. هيچگاه به آنها باج نداده

ام. امروز و فردا نيز باج نخواهم داد. اين دو گروه از بيماريهاى  ايستاده

هاى اين  ها و انقالب بزرگ جامعه ما هستند، طى يك قرن همه جنبش

  ا به شكست كشاندند. اين بار بايد به حيات اجتماعى آنها پايانملت ر

بخشيد. ديگر بس است. نبايد به اين بازيگران اجازه بازى داد. اگر امروز 

كنم، براى آنست كه  رفتار خودمان را در رابطه با اين دو گروه انتقاد مى

شتيانى ديگر اين اشتباه تكرار نگردد. تا بوده چنين بوده است كه بقول آ

آمده است.  صاحب كتاب رهبرى نه حكومت، شرائط انقالبى فراهم مى

كرده است و  پيامبرى، مصلحى، انقالبى اى، روشنفكرى، بيانى اظهار مى

اند و به  شده آمدند زير علم و بعد علم دار مى مالتاريا و روشنفكرتاريا، مى

ضد انقالب خوانى بيان انقالب را به بيان  در همين كتاب مى  شرحى كه

اند. بسيارى قربانى شدند. چون عكس العمل شدند. اين  كرده تبديل مى

گويند تا مساله قالبى را در  شوند، آنقدر مى دو گروه از تكرار خسته نمى

كنند و مسئوالن را به عكس  ها به مساله واقعى و اصلى تبديل مى ذهن

افتد، اين مسئوالن  انگيزند. از اينجا ببعد عنان بدست آنها مى العمل بر مى

برند. آقاى خمينى و روحانيانى كه از آنها نام بردم  را تا دركات سقوط مى

 بدينسان به پرتگاه رفتند...

كوشيدم جريان بازسازى  شهريور سال گذشته با تمام قوا مى 17تا  

خواستم كنود نباشم. اما كارى كه اگر در اول  استبداد را متوقف كنم. مى

كرديم، شدنى بود، ديگر شدنى نبود. حزب  يارى مىكار همه با هم 

شد و رهبرى آن در دستگاه استبداد موقعيت  جمهورى پوشش مى

 كرد. خويش را تحكيم مى

بينى كه روش كار در ابتداى انقالب درست بود. انتقاد به روش  مى 

كار از انتخاب شدن به رياست جمهورى به بعد است. وقتى قرار بر انجام 

ما  "هسته"رياست جمهورى شد، آقاى بهشتى داوطلب شد. انتخابات 

خواستند نامزد رياست جمهورى بشوم. من  جمع شد. به اصرار از من مى

تر در راه  مشكالت بزرگ موجود را طرح كردم. گفتم هنوز بحرانهاى بزرگ

هستند. رياست جمهورى در اين وضعيت، عين جنون است. اينطور كه 

سال حكومت آقاى بهشتى يعنى  4تيان گفت آورم آقاى سالم بياد مى

زندگانى در شرائط استبداد آخوندى و نابودى كشور، بايد نامزد اين مقام 

تواند  گفتند جز شما كسى نمى بشويد. در اين باره اتفاق آراء بود. همه مى

آقاى بهشتى را از اين مقام كنار بزند. وقتى او شكست بخورد، روحانيان 

نشينند. آقاى خمينى با نامزدى آقاى  خود مىاستبدادطلب سرجاى 

كرد.  بهشتى موافقت نكرد. هنوز كمى مالحظه بيان عمومى انقالب را مى

اما از قرار موافق بود كه نامزد حزب جمهورى رئيس جمهورى بشود. از نو 

جلسه كرديم، از نظر جمع ما وضع فرق نكرده بود. در واقع هر كس از 

اى در دست آقاى بهشتى بود.  ، مهرهشد حزب جمهورى انتخاب مى

تصميم از نو براين شد كه نامزد رياست جمهورى بگردم. با اينحال در قم 

با آقاى خمينى ديدار كردم و با اصرار از او خواستم كه از انجام انتخابات تا 

دانم كه با  هاى بزرگ داخلى و خارجى صرف نظر كند. گفتم مى حل بحران

دانم كه شما تن به انطباق عمل  شوم. اما مى ىاكثريت قاطع انتخاب م

شود. قبول  دهيد و بر مشكالت افزوده مى خويش با قانون اساسى، نمى

 نكرد.

بهر رو، انتخاب شدن به رياست جمهورى نخستين پيروزى قاطع بر 

 كرديم و نكرديم. مالتاريا بود و ما بايد راه را براى پيروزى بعدى هموار مى

گويند. گمان  نيز خودمحورها درست عكس اينرا مىساده انديشان و  

شود. از  گيرى و سخن و نوشته خالصه مى كنند كار سياسى در موضع مى

بدينسو، اما  1351شهريور سال  17انتخابات رياست جمهورى، الاقل از 

گرفتيم و بيشتر عمل  پرداختيم. كمتر موضع مى بايد بعمل سياسى مى مى

آمد و بر جنگ اقتصادى افزوده شد و از ما  كرديم. البته جنگ پيش مى

كار خدا ساخته نبود، با اينحال به شرحى كه در صفحات آينده خواهم داد 
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توانستيم در برابر فشارها هر چند از سوى آقاى خمينى وارد  ما مى

جبران كرديم.  1361شدند، مقاومت كنيم. اين اشتباه را از آغاز سال  مى

شهريور بنا را بر موازنه عدمى  17ود از نتيجه را ببين. حق اين ب

 كرديم. طلبى امتناع مى گذاشتيم و از هرگونه تسليم مى

 "خمسه"شهريور و عكس العمل  17دانى كه بعد از سخنان  مى 

آقاى خمينى ما را ناگزير كرد، بنشينيم ميثاقى امضاء كنيم و خود او هم 

تن اول را يادم نيست امضاء كند و ديگر كسى از آن ميثاق بيرون نرود. م

آقايان سحابى و بهشتى، يا آقايان مهندس سحابى و حبيبى با هم تهيه 

كرده بودند. اين متن را با افزودن مطالب واجب بسيارى تكميل كردم و 

آيد آقاى مهندس سحابى هم آمد و متن را با هم مرور  اينطور كه بيادم مى

آورم در خانه آقاى  بياد مىكرديم و آماده كرديم. اين متن را اينطور كه 

باهنر باتفاق آراء امضا كرديم. متن اين سند در اختيارم نيست. اين سند 

كند دعوا بر سر چه چيزهايى  بسيار مهم اتست از اين لحاظ كه معلوم مى

 بوده است:

ها و نقششان در اداره كارها، رابطه عقيده و  آزاديها، مغزها و تخصص 

گيرى و قدرت و  اسالمى، مراكز تصميم علم و مسئوليت در جمهورى

و ضرورت  "نوار آيت"ضرورت حذف شدنشان، مساله كودتاى خزنده و 

رسيدگى بدان، و بخصوص عدم خروج از حوزه مسئوليت و عدم دخالت 

در كارهايى خارج از مسئوليت هر يك از ما و ترك گفتن زبان تحريك از 

يون، مطالب اصلى اين سند هاى ما و آنها و راديو و تلويز سوى روزنامه

 بودند.

يادم نيست كه آيا اين سند منتشر شد يا نه، بهرحال از اين جهت  

كه تائيد و تصديق بيان انقالب اسالمى ايران از سوى كسانى بود كه امروز 

اند، اهميت تاريخى دارد. اين  يكسره تسليم و سوسه جنايتكارى شده

سخنگويى مالتاريا و  دهد كه حتى براى كسانى كه سند نشان مى

ها را بر عهده گرفته بودند، مسائل ايران راه حلى جز بازگشت "مكتبى"

به بيان عمومى انقالب ندارد. اقرار بود بر اين كه آنچه در خدمت بازسازى 

كنند خطا است. از اين خطا باز نگشتند. عهد خويش را و  استبداد مى

تند بعنوان اين ميثاق زبان و خواس امضاء خود را بى قدر كردند. اگر هم مى

قلم مرا ببند بكشند و مرا از عمل باز بدارند، در عمل عكس شد و با 

امضاى ميثاق در واقع به درستى بيان عمومى انقالب تمكين كردند و 

توانستند بآن متن عمل كنند، عهد خود را شكستند و آقاى  چون نمى

را  "ميثاق"با كسانى كه  خمينى نيز با آنكه بر عهده گرفته بود تكليف را

 شكنند معين كند، هيچ نگفت. مى

اما بر ما بود كه از سر عهد شكنى آسان نگذريم و بدو دليل يكى  

اينكه بيان انقالب از پشتيبانى عموم مردم برخوردار بود و اين سند را 

داد كه حاال  همه امضاء كرده بودند، ديگر اينكه عهد شكنى نشان مى

تقامت قاطعانه در برابر تمايل به بانحصار درآوردن قواى ديگر راه حل، اس

 سه گانه مجريه و مقننه و قضايئه و نهادهاى جديد و قديم است.

اما ما چنين نكرديم، از ترس اختالف بجاى آنكه به پيش برويم،       

پس رفتيم و ميدان خالى كرديم. علت اين ضعف تنها فشار آقاى خمينى 

شد، تنها علت، نايستادن در  ار روز بروز بيشتر مىنبود با آنكه اين فش

شد و ارتش ما وضع  مقابل اين تمايل نبود، عراق آماده حمله به ايران مى

اى بود. چطور  غم انگيزى داشت، خطر تجاوز نيز عامل تعيين كننده

  شد، چشم ممكن بود از خطرى كه متوجه اساس موجوديت ما مى

آمد،  شغول گرديم؟ اگر شكست پيش مىبرگيريم و در تهران به دعوا م

بخشيدند؟ غير از اين عامل سوم و مهمترى بود و  مردم و تاريخ بر ما مى

بر من است كه آگاه كنم و بر نسل جوان امروز است كه از ياد نبرد و بداند 

ها تنها آقاى خمينى و مالتاريا نبودند،  كه ما مظلوم واقع شديم اما ظالم

ر كسانى بودند، روشنفكر تاريا و وسط بازهايى بودند كه ت بلكه از آنها ظالم

 -هاى اول انقالب با تمام قوا كوشيدند وحدت روحانى  روزها و ماه

  روشنفكر را بر اساس بيان عمومى انقالب برهم بزنند، آنوقت قهرمان

سازش ناپذيرى بودند. در آنوقت روش ما درست بود، بجاى حمايت تا 

گرفت و جريان  كوبيدند. و وقتى مالتاريا قوت مى توانستند بقول خودشان

گرفت، اينان به سه دسته تقسيم  بازسازى استبداد زير سلطه شتاب مى

 شدند و هر سه فاسد:

يك گروه مثل حزب توده و فدائى خلق )اكثريت( و افراد  -الف  

 "بناپارتيسم"ديگر از تضاد به وحدت روى آوردند، تا مانع پيروزى 

شويند و از  ن اين روز دستشان را با خون جوانان ميهن ما مىبشوند. اينا

عوامل بحرانهاو بازسازى استبدادند. ا ينها هستند كه ابزار نظرى براى 

 كنند. اينان در كودتاى خزنده شركت كردند. مالتاريا تهيه مى

گروه دوم كسانى بودند كه بوقت عمل براى ناگزير كردن آن  -ب  

ر انقالب مسئوليت پذيرفته بود، بباقى ماندن در بخش از روحانيت كه د

وحدت و وفادارى به بيان عمومى انقالب تسليم وسوسه دسته اول شدند 

بايد با توانمندى  و كفه ما را در ترازوى وحدت سبك كردند و امروز كه مى

گذاشتند مالتاريا شكل بگيرد و استبداد واپس گرا را  ايستادند و نمى مى

بدار سازش شدند. بعضى ديگر سكوت را ترجيح دادند، تو پديد آورد، جان

 دانى كه چقدر دل من از اين گروه بدرد آمده است. مى

گفتند ما شما  آمدند و مى يك دسته هم بودند و هستند كه مى -ج  

تر ايستاديد و... اما  تر و صميمى شناختيم، از همه صادق را اينطور نمى

ر كرديم و ايستاديم تا انقالب رژيمى ت وقتى اين ايستادگى را قاطئانه

ها بر آن شدند تا تقصيرهاى  متناسب با بيان انقالب پيدا كند، همين

 ناكرده بگردن من ثابت كنند و بدينسان در پى ضربه زدن به ما برآمدند.

رهانيديم و به   ما دير، اما با قاطعيت خود را از شر عوامل ضعف 

ركيب مجموعه حاكم را از رأس استقامت برخاستيم. اين استقامت ت

دهد كه نبايد بخاطر  اى كه بدست آمد، به ما نشان مى متالشى كرد. نتيجه

جنگ و فشار آقاى خمينى در برابر تمايل به استبداد كه ناگزير عامل 

كرديم. توضيحاتى كه از اين  شود، عقب نشينى مى سلطه خارجى نيز مى

 د ساخت.پس خواهم داد اين معنى را روشنتر خواهن

 

برايت  : "نهادهاى انقالبى"انتخابات مجلس و شوراى قضائى و  ـ1

شرح كردم كه چگونه شوراى قضايى تشكيل شد. برخالف همين قانون 

اساسى تشكيل شد. با اين شورا مخالفت كردم. اما مخالفت غير از 

مقاومت است. آقاى خمينى در بيمارستان بود. وقتى حكم انتصاب رئيس 

ر و دادستان كل را راديو خواند، با فرزند او صحبت كردم كه ديوان كشو

اينكار بر خالف قانون اساسى است. سه عضو شورايعالى قضائى نيز خالف 

دادگاه "قانون اساسى انتخاب شدند. مجلس خبرگان موافقت نكرد كه 

بماند، با اينحال ماند. قرار بود برچيده شود. اما آقاى بهشتى آنرا  "انقالب 

يله ايجاد قدرت استبدادى تبديل كرد، باز مخالفت كردم بوسيله بوس

هاى  ايجاد قدرت استبدادى تبديل كرد، باز مخالفت كردم و بر مالحظه

ديگر مالحظه بيمارى آقاى خمينى نيز افزوده شده بود... ترجيح دادم به 

روز  تا دانى يك مخالفت مستمر اكتفا كنم. اين مخالفت همانطور كه مى

 "بركنارى از فرماندهى كل قوا"دامه پيدا كرد. يك روز پيش از آخر ا

آقاى خمينى خواسته بود كه شورايعالى قضائى و مجلس و شوراى نگهبان 

و هيات وزيران را برسميت و قانونى بشناسم و امتناع كردم. پيش از آن 

پرسم آيا  مى خود نيز پيشنهاد كردم به آراء عمومى مراجعه گردد. امروز از

هتر نبود همان لحظه اول بعنوان مجرى قانون اساسى اين انتصاب را غير ب

كردم؟ بهر حال ترجيح دادم روش نمدمالى را در پيش  قانونى اعالم مى
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 بگيرم يعنى مخالفت مستمر بكنم تا بى اعتبار شوند.

كند و هنوز نيز تا  اگر اين توجيه درباره اين دو مقام مرا قانع مى 

بم، رفتارم درباره سه عضو ديگر هيچ قابل توجيه يا حدودى موجه مى

نيست. البته مخالفت كردم، اما در برابر آقاى خمينى از استقامت صرف 

ام.  نظر كردم به او گزارش كرده بودند كه قضات را به مقاومت خوانده

ايستادند. آماده بودند. باز آقاى  خواست همه يكجا مى صحيح بود. دلم مى

 و به ميدان آمد... خمينى شمشير كشيد

اعضاى شورايعالى قضائى در اوائل جنگ در ستاد ارتش، نزد من  

آمدند كه آماده هرگونه همكارى هستند، اما طولى نكشيد كه ميزان فشار 

را باال بردند. قانون مجازات وضع كردند، به توقيف افراد و توقيف روزنامه 

فتم. آقاى خمينى گفته ميزان دست زدند و... ناگزير تصميم بايستادگى گر

ها در باره يكديگر صحبتى نكنند. البته مقصود از اين منع، ايجاد  بود مقام

مجال براى استبداديان بود تا با خيال راحت آنچه را بايد بكنند. روز 

ها را گفتم و از آن پس نيز به جبران اشتباه از استقامت  عاشورا گفتنى

ود. مجلس به بهانه همين حرفها كه فروگذار نكردم اما وضع تغيير كرده ب

كردم با سياست گام بگام در جهت حذف  زدم و استقامتى كه مى مى

 رفت. مجلس چگونه اينگونه تركيب پيدا كرد؟ رئيس جمهورى پيش مى

آقاى هاشمى رفسنجانى گفته است كه پس از انتخاب من به رياست  

يد مجلس را در جمهورى آقاى خمينى به او و يارانش گفته است، سعى كن

زد، معلوم بود  دست بگيريد و آنرا تقويت كنيد. اگر هم اين حرف را نمى

ها خواهند كوشيد مجلس را به تصرف درآورند و "مكتبى"كه مالتاريا و 

سنگر قرار دهند. اما چگونه مردمى كه با آن اكثريت بى نظير به من رأى 

ه ميزان شركت دادند، مجلسى ضد رئيس جمهور انتخاب كردند؟ در بار

ها  مردم در انتخابات و تقلباتى كه در انتخابات كردند، پيش از اين گفتنى

ام. اينك جاى آنست كه بگويم ما چه اشتباهى كرديم و چه ضعفى  را گفته

 نشان داديم:

اى از  دانى كه پس از انتخاب من به رياست جمهورى، كنگره مى 

جوش در سرتاسر كشور كه بطور خود  نمايندگان ستادهاى انتخاباتى

بوجود آمده بودند، تشكيل شد. اين كنگره در تاريخ ما بى مانند بود چرا 

كه محصول اجتماع دفاترى بود كه يك حركت خودجوش بودند و 

ى مركزى آنها را بوجود نياورده بود. با توجه به سابقه  مركزيتى يا هسته

كردم  تند، فكر مىذهنى كه مردم ايران از مداخالت شاه در انتخابات داش

نبايد به هيچرو در انتخابات وارد بشوم. حتى معرفى نامزدها و حمايت از 

آنها از راه تبليغ را نيز نبايد بكنم. آنروزها گردانندگان حزب جمهورى 

شوراى   كردند كه ام پيشنهاد مى عقب زده بودند و همانطور كه نوشته

اره امور را بر عهده انقالب منحل شود و من دولتى تشكيل بدهم و اد

اش كه عكس العمل است، پيامى به  بگيرم. آقاى خمينى نيز بنا بر رويه

اين كنگره فرستاد. اصرار داشتم كه كنگره، نامزدهاى نمايندگى براى 

مجلس را معرفى كند. كنگره در پى اين اعتقاد كه انتخابات آزاد است و 

اهند داد، نامزدى مردم بالغند و به مخالفان رئيس جمهورى رأى نخو

 معرفى نكرد.

اما در عمل معلوم شد قرار است آقاى بهشتى نقش شاه را بازى كند  

يعنى افراد مورد نظر را به نمايندگى برساند. ما دو اشتباه بزرگ مرتكب 

 شديم:

كرد و ستادهاى  كنگره بايد نامزدهاى نمايندگى را معرفى مى -الف  

نتخابات رياست جمهورى نشان داده انتخاباتى با همان هيجان كه در ا

پرداختند و مجلسى هماهنگ با رئيس جمهورى را  بودند، بكار و تالش مى

آوردند. پس از كنگره دفاتر همآهنگى اينكار را كردند، اما باز دو  بوجود مى

معروفيت و "اشتباه: اشتباه اول اين بود كه كسانى را نامزد كردند كه 

اى از آنها كه  و استقامت. در مجلس عدهداشتند و نه عقيده  "زمينه

بيشتر دشمنى نشان دادند، همانها بودند كه از سوى دفاتر هماهنگى 

طلبى  نامزد نمايندگى شده بودند. بعضى از معرفى شدگان مردمان فرصت

بودند و با سوابق بد. و اشتباه دوم اين بود كه به سراغ گرايشها و 

بايد پايگاه حمايت از آزاديها  هاى روشنفكر و روحانى كه مى شخصيت

 شدند، نرفتند. مى

اشتباه دوم اين بود كه با خوش باورى كه مسئوالن امور  -ب  

كنند، درباره نظارت بر انتخابات، كارى  مسلمان هستند و تقلب نمى

اى كردند و من در شوراى انقالب  نكرديم. وقتى انتخابات را در دو مرحله

زد من آمدند، يكى مجاهدين خلق بودند و حاضر نبودم. بعد دو گروه ن

يكى هم جمعيتى كه براى نظارت بر آزادى انتخابات تشكيل شده بود. 

اى كردن اينست كه اگر در جايى  تازه متوجه شدم مقصود از دو مرحله

خواهند از صندوق بدرآورند، مانع از انتخاب  نتوانستند كسى را كه مى

نرو موضوع را دوباره در شوراى انقالب كسى بشوند كه از آنها نيست. از اي

طرح كردم. اما اكثريت با آنها بود و از نو رأى قبلى را تائيد كردند. با 

 اى كردن اظهار كردم. اينحال مخالفت خود را با دو مرحله

رسيد.  در جريان انتخابات، گزارشهايى راجع به تقلبات انتخاباتى مى 

ن كردم. به آنها ميدان عمل الزم را قاضى براى نظارت بر انتخابات معي 11

دادند. گزارش آنها در باره انتخابات تهران اين بود كه قابل ابطال  نمى

نفرى باز به پيشنهاد من و تصويب شوراى انقالب  7است. يك هيات 

تشكيل شد، هياتى كه چون اكثريت بودند، اعضايش را آنها انتخاب 

 كردند و...

م، او بسيار راضى بود، مجلسى بود كه به آقاى خمينى گفتم و نوشت 

كردم. بايد در همه جا  ها اكتفا مى خواست. اما من نبايد به اين مخالفت مى

افتادم و مثل انتخابات رياست جمهورى، همه نيروهاى زنده جامعه  براه مى

كرديم و  بحركت درمى آمدند و پيش از وقوع از وقوع فاجعه جلوگيرى مى

 نكرديم.
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شناسم. آنرا افتتاح  تهديد كردم كه اين مجلس را برسميت نمى 

كنم و نخست وزير به اين مجلس معرفى نخواهم كرد. به سراغ آقاى  نمى

خمينى رفتند و او را بجان من انداختند. در ضمن از بيم اينكه تهديد خود 

را اجرا كنم، در كارت دعوت نوشته بودند، افتتاح مجلس توسط آقاى 

وى كنى وزير كشور! گفتند در چاپ اشتباه شده است، اما به احتمال مهد

. "بدليل همان مالحظات رويه خود را تغيير دادم"گفتند  قوى دروغ مى

هيچيك از گروههاى سياسى حتى آنها كه مخالف بودند، با ايستادگى تا 

گفتند ماندن در مقام رياست جمهورى و مقاومت  استعفا موافق نبودند مى

بايد بروم. فشار آقاى خمينى هم زياد بود. براى   راهى است كه كردن

محكم كارى اول نمايندگان را نزد او بردند تا از او رسميت و مشروعيت 

 بگيرند.

امروز كه اين مجلس نقشى چنين مخرب پيدا كرده است و عامل  

اجراى كودتاى خزنده و ايجاد خفقان و حكومت نااليقان و استيالى 

كشور شده است، همه مردم ما چه آنها كه در دادن رأى شركت  جانيان بر

درصد  72كردند بدون آنكه نامزدها را درست شناسايى كنند و چه 

يافتند،  مردمى كه در دادن رأى شركت نكردند، چون انتخابات را آزاد نمى

چه رئيس جمهورى و همكاران او، چه آنها كه در كنگره شركت كردند و 

ياسى كه با استبداد مالتاريا مخالف بودند، بايد از خود چه سازمانهاى س

 بپرسند آيا اشتباه نكرديم كه نسبت به مجلس با القيدى عمل كرديم؟
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كردند كه با مجلس بجوشم.  البته بسيارى از نمايندگان اصرار مى 

گفتند اكثريت حزبى نيستند و... اما  نمايندگان را روشن كنم، مى

خواستيم به مجلس عالوه بر رسميت،  ىپذيرفتيم چرا كه م نمى

مشروعيت نيز بدهيم. با اين مجلس مخالفت كردم. مخالفت از هر دو سو، 

 شد و از اين بابت تاسفى ندارم. روز بروز بيشتر مى

كنم اگر مخالفان استبداد مالتاريا، از وضعيت  اما وقتى فكر مى 

را به مجلس  نماينده از كسانى 41كردند و دست كم  ارزيابى درست مى

گيرى افكار  ايستادند، با توجه به جهت فرستادند كه روى حرفشان مى مى

گويم همه  توانست به سمتى برود كه رفت، بخود مى عمومى، مجلس نمى

ما مردم با رفتار بى تفاوت خود در قبال انتخابات مجلس، در تحول 

 مصيبت بار رژيم استبداد، مسئوليت سنگين بر دوش داريم.
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مجلس نوشتم، مقصود كودتاچيان اينست كه شخصى را نخست وزير 

اى جز حذف رئيس جمهورى نداشته باشد. خشك سرى  كنند كه برنامه

كه بدست او بتوانند كارهايى را كه بايد بكنند و چند نوبت به آقاى 

 لت از مصيبت جنگ بزرگتر است. خمينى نوشتم كه مصيبت اين دو

دانى كه نخست وزير شدن آقاى رجايى بر اثر فشار آقاى  و باز مى

خمينى بود. البته تركيب مجلس را نيز متناسب بانخست وزيرى آقاى 

رجايى كرده بودند. با اينحال قبول و معرفى وى بعنوان نسخت وزير 

 اشتباه بود.

 ود داشتند، عبارت بودند از:دالئلى كه براى موافقت با اينكار وج 

حمله قريب الوقوع عراق و ضرورت وجود هيات دولتى كه بتواند  -

تصدى كارها را برعهده بگيرد. نه تنها از اين لحاظ تشكيل دولت ضرورت 

داشت، بلكه با مالحظه وضع خراب ارتش از لحاظ پاشيدگى سازمانى و 

ايد نخست وزير هاى تسليحاتى، كشمكش بر سر شخصى كه ب نابسامانى

شد كه ممكن بود موجوديت  بشود، بحران سياسى خطرناكى تلقى مى

شد طرف  ناپذير قرار دهد. گفته مى كشور را در مخاطره جدى و جبران

داند و باكى هم ندارد ايران  مقابل توضيحى ندارد بدهد، جنگ را الزم مى

لت و به نسلهاى اند و بايد به م از بين برود. اما شما را مردم انتخاب كرده

آينده توضيح بدهيد چرا بر سر نخست وزير با مجلس كشمكش براه 

انداختيد و سبب شديد كه كشور از دست برود؟ اين استدالل بيش از هر 

 گيرى من موثر واقع شد. استدالل ديگرى در نوع تصميم

وقتى جنگ واقع شد و آقاى رجايى و مالتاريا با استفاده از مجلس و  

در پشت سر، جبهه  "نهادهاى انقالبى"ها و  لويزيون و روزنامهراديو و ت

داخلى خطرناكى را گشودند و سبب شدند از سويى جنگ بدون دليل 

يكسال ادامه پيدا كند و از سوى ديگر برنامه اقتصادى مقاومت ملى و 

استقالل بسود مشتى وارد كننده سودپرست و اقتصاد مسلط جهانى 

استبداد مالتاريا و اين بحران خطرناك برود،  عقيم بماند و كشور بسوى

فهميديم استدالل باال بكلى نادرست بوده است و بدليل نزديك شدن 

ايستاديم. پايه اين استدالل و  بايد با استقامت بيشترى مى جنگ، ما مى

روشى كه تحميل كرد، موازنه وجودى بود. محاسبه تناسب نيروها بود. در 

ت كه وقتى زور شما نچربيد، از در سازش درآئيد تضاد نيروها قاعده اينس

و ما چنين كرديم. حال آنكه بر ما بود بر اساس موازنه عدمى عمل 

كرديم و از پيش افكار  كرديم. با شجاعت وضع را براى مردم شرح مى مى

توانيم بجنگيم.  گفتيم در دو جبهه نمى ساختيم و مى عمومى را آماده مى

انى نبودند كه با مالحظه جنگ و خطر سقوط گمانم اينست كه آنها كس

ايستادند،  كردند و به قيمت نابودى كشور مى كشور، به شعار خود عمل مى

آقاى خمينى نيز بمالحظه ترسى كه از نتيجه جنگ داشت برغم ميل خود 

شد، در دستگاه ادارى  گرفت. تازه اگر هم اينطور نمى جانب ما را مى

يت قريب به اتفاق بودند، فقدان هيات مردان و زنان وطن دوست اكثر

گرديد.  وزيران در روزهاى تعيين كننده جنگ خسرانى را سبب نمى

 تجربه نشان داد كه وجودشان خسرانهاى غير قابل جبران ببار آورد.

بينى در پشت اين استدالل شبح اسطوره  و درست كه دقت كنى مى 

ود و استدالل دوم اين ها همه از او ب آقاى خمينى ايستاده است. مالحظه

 بود:

گويد، دولت دولت او است و اگر  وقتى آقاى خمينى بصراحت مى -

الزم ببيند كارى انجام بگيرد ولو خالف قانون اساسى باشد، انجام 

دهد، مسئوليت با او است و جواب مردم و تاريخ را او بايد بدهد. او  مى

ين كنيد، هر چه اصرار دارد كار نخست وزير را به مجلس بگذاريد چن

پيش آمد جوابش را او بايد بدهد و نه شما. بهر حال با وضعيتى كه هست 

اگر آقاى خمينى اعتناء به خطر جنگ نكند و همانطور كه شيوه او است، 

يك روز به غيظ بيايد و بر ضد ما موضع بگيرد، و وضعيت كشور مهار 

اب خدا و مردم و نكردنى بشود، و با حمله عراق ايران از پاى در آيد، جو

 هاى آينده را چه خواهيد داد؟ نسل

بينى كه بظاهر حجت قوى بود. باز بظاهر كار درست آن بود كه  مى 

گذاشتم. اما اين استدالل قوى  كار تعيين نخست وزير را به مجلس مى

پيش از تجربه بود. بعد از تجربه معلو شد قوتى ندارد. در باره چند وزير 

ه تبليغاتى عدم تعيين چهار وزير را بصورت تقصير مقاومت كردم، دستگا

دادند، اما افكار عمومى از اينكار بمثابه  بزرگ رئيس جمهورى جلوه مى

 كرد. مقاومت بجا استقبال مى

درست است كه از ابتدا بافكار عمومى گزارش كردم كه اين نخست  

وزير تحميلى است و كمى بعد نيز گفتم كه آقاى خمينى تحميل كرده 

گيرم و مسئوليت  است. گفتم كه مسئوليت دولت تحميلى را بر عهده نمى

براستى بر عهده آقاى خمينى و مالتاريا و... است. اما يك اشتباه بزرگ 

بيند خطرى جدى  اى است كه وقتى مى تسليم شدن به همين روحيه

شود، به رفع مسئوليت از خود اكتفا كند. موافق اخالق مرسوم  نزديك مى

است كه هشدار بدهيم و كوشش كنيم كه هشدار را بشنوند و بر ما 

درست عمل كنند، از اين پس مسئوليت با كسى است كه مسئوليت را بر 

عهده دارد. اما موافق اخالقى كه بر اساس موازنه عدمى است، مسئوليت 

اول ما اين بود كه نگذاريم خطر واقع بشود. ممكن بود نتوانيم اما در آن 

 گرفتند. شور از تجربه ناتوانى ما درس مىصورت مردم ك

گرفتند كه رهبر نبايد اسطوره بشود و به سانسور  اين درس را مى 

بزرگ تبديل گردد و راه حل جويى را بر مسئوالن و مردم كشور ببندد. 

وقتى آقاى خمينى گفته است پس از پيروزى انقالب به كارهاى معمولى 

رت اكتفا خواهد كرد، نبايد در خود مشغول خواهد شد و تنها به نظا

جريان صحيح امور وارد بشود و از ابتدا رابطه قانونى ميان مقامات 

جمهورى را به رابطه اين مقامات با خود تبديل كند و تناسب قوا و تضاد 

 قوا پديد آورد و كشور را هر روز با يك بحران روبرو گرداند.

ستن اسطوره را اگر از بينم كار شك نگرم، مى امروز كه به گذشته مى 

كرديم، بسيار جلو بوديم.  ايستادگى بر سر مجلس و دولت شروع مى

شد. مگو چرا اينهمه  شايد راه بازگشت آقاى خمينى نيز مسدود نمى

گويم و  ام، مى خورم. گفته بخاطر از دست رفتن آقاى خمينى افسوس مى

 باز هم خواهم گفت كه:

يكى از بزرگترين پيروزيهايى  بيان عمومى انقالب اسالمى ايران، 

است كه در تاريخ ما و تاريخ جهان بدست آمده است. اينهمه خونريزى و 

گيرد، براى آنكه يك ايدئولژى، يك  ها صورت مى ويرانى در جريان انقالب

بيان عمومى جديد منطبق با ضروريتهاى رشد جامعه و انسان در جامعه، 
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بگردد. با اينحال نگاهى به  جايگزين ايدئولژى و بيان عمومى پيشين

  كند كه تاريخ كشورهايى كه در آنها انقالب واقع شده است، معلوم مى

هنوز دعواى مذهب با ايدئولژى جديد حل نشده است و اين امر از اسباب 

كند و  انحراف انقالب گشته است و انسانهاى بسيار را قربانى كرده و مى

و ما موفق شديم از زبان مقام  آورد، خرابيهاى بزرگ ببار آورده و مى

مرجعيت، اسالمى را ارائه كنيم و بيانى را عرضه كنيم كه بيان عمومى 

انقالب بى مانند ما گشت. بيانى بدانحد از قوت و اعتبار و مقبوليت ملى و 

اى چون آقاى خمينى رانيز بدليل بيرون رفتن  جهانى كه سرانجام اسطوره

اسلحه اصلى انقالب   م شكست. گفتم كهاز خطى كه نشان داده بود، در ه

ما بيان بود. بيانى كه تمام خلق را متحد كرد و بحركت درآورد. هر چند 

تدوين اين بيان از ما است اما تمامى كسانى كه با هر عقيده طى يك قرن 

اند، در تدارك  و نيم براى آزادى ايران و رشد مردم آن مبارزه كرده

 يروزى تعيين كننده شريك هستند.محتواى اين بيان و در اين پ

فكرش را بكن، مالصدرا گفت تقليد را قبول ندارم هفت سال در  

تبعيد بسر برد و نظرش طورى سانسور شد كه طى قرن كسى نتوانست 

هاى بسيار براى پيراستن بيان  آنرا تكرار كند و بعد از آن نيز كوشش

دند، اما نتوانسته اسالمى از فلسفه قدرت و نظام طبقاتى بعمل آمده بو

بودند بدرون نهاد مذهبى راه پيدا كنند. اين بار توفيق نصيب ما شد. 

يافتند، موفق  ها سال ادامه مى هاى گوناگونى كه بايد ده بدون جنگ

شديم، بيان اسالم و انقالب را يكى بگردانيم. آنها كه در پى انقالب و 

را وسيله قدرت يابى خواهند، عقيده  انقالب واقعى هستند، آنها كه نمى

دانند اهميت اين كار چه اندازه است. نسل امروز و تاريخ انصاف  كنند، مى

 گذارند. دارند و اين خدمت بزرگ ما را ارج مى

بيرون  "خط امام"و طبيعى بود كه بكوشم اظهار كننده اين بيان از  

نرود. آقاى خمينى نتيجه زحمت ما بود. زحمت دست كم سه نسل بود. 

ماند، ما  مى "خط امام"كوشيديم خراب نشود. اگر در  از حد بايد مىبيش 

بنو سازى نهاد مذهبى و تبديل روحانيت به نيروى محركه رشد نيز موفق 

شديم. بداليلى كه اينك بر تو معلومند در اينكار شكست خورديم.  مى

روند،  آميز مى هاى حقارت هاى كوچك و عليل بدنبال توجيه دماغ

طلبى و... بخيال خود رفتارها را  ا نسبت دادن رفتارها به جاهكوشند ب مى

دانى در دماغ جمع ما تغييرات عظيم نقش بسته  توضيح بدهند. اما تو مى

بودند. در پى ايجاد عصر سوم تاريخ بشر بوديم و هستيم. از اين ديد كه 

 بينى بكارى عظيم مشغول بوديم. بنگرى مى

د بزرگ است. هيچ انقالبى درخور بيان عمومى انقالب يك دست آور 

اين عنوان نبايد بگذارد اين بيان مهمل بماند. نسل امروز و فردا بايد اين 

انقالب بزرگ فرهنگى را با نوسازى نهاد مذهبى كامل گرداند. اين بود 

ام به آقاى خمينى و كوششم براى نبريدن با او و نيز ضعفم در  سبب عالقه

 برابر او.

كرديم تا به بيان كننده،  بايد بيشتر به بيان تكيه مىحق با تو است.  

از نابختيارى اينطور تشخيص داديم كه بايد از راه آقاى خمينى و 

روحانيانى كه با او بودند، نهاد مذهبى را نيز نوبسازيم. اشتباه ما و رفتار 

و روحانيانى كه با او بودند،   روشنفكرتاريا، سبب شدند كه آقاى خمينى

ه اولى خويش درآمدند و سردمدار مالتاريا شدند. چه شكست به قياف

فهمى،  كنم مى دردناكى. تو درد جانكاهى را كه از اين شكست حس مى

 اينطور نيست؟

ايم.  اما حق اينست كه اگر از مبارزه دست نكشيم، شكست نخورده 

چرا كه تصميم به مقاومت گرفتيم و به مقاومت پرداختيم و اميد بسيار 

 انقالب ما مانع را از سر راه بردارد و پيروزى را كامل سازد. است كه

اى  دليل سوم اين بود كه همه چيز را در اختيارشان بگذاريم، عده -

گفتند، اگر از عهده برآمدند چه بهتر و اگر از عهده برنيامدند خودشان  مى

كشد  گفتند دو ماه نمى اى مى روند. عده برند كه ناتوانند و كنار مى پى مى

آيند  شود و خودشان مى كه ناتوانيشان بر خودشان و مردم معلوم مى

روند. و چون آقاى خمينى گفته بود اگر  دهند و مى دولت را تحويل مى

شد اگر دوماه و  روند، گفته مى معلوم شد از عهده برنمى آيند، كنار مى

ت حداكثر سه ماه دندان بجگر بگذاريم هم دولتى كه بتواند برنامه نجا

كند و هم آقاى خمينى  كشور را اجرا كند، امكان تشكيل شدن پيدا مى

ناچار است بطور قطعى تغيير موضع بدهد و از دولت واقعى حمايت كند. 

من با اين نظر موافق بودم كه دو ماه بيشتر الزم نبود كه همه پى بعدم 

اه پى لياقت آقاى رجايى و دولت او ببرند، اما موافق نبودم كه پس از دو م

ها با دوام تراست  كار خود خواهند رفت. از نابختيارى، حكومت نااليق

توانند توقعات مستبد را برآورده سازند.  دارند. يعنى مى "عقل"چون 

گذشته از اينكه برنامه اين دولت، حذف رئيس جمهورى بود و اينكار 

 خواست. خواست، خشك سرى مى لياقت نمى

يم. وضع فعلى ايران محصول كار دولت و اينك ما بعد از تجربه هست 

است و خود نيز قربانى عقل سياسى خويش شدند.  "عاقالن كم دانش"

كردم، موجه  آيا مالحظه اين وضع اين فكر را كه بايد استقامت مى

 نماياند؟ نمى

خمسه "و باالخره لزوم رعايت راى اكثريت مجلس. ظاهراً يكى از  - 

كند كه دولتى  رئيس جمهورى قبول نمىبه مخبر لوموند گفته بود كه  "

بايد عهده دار امور باشد كه در مجلس اكثريت داشته باشد. مخبر لوموند 

در اين باره از من پرسش كرد. پاسخ دادم اوالً مجلس، منتخب مردم 

اند كه نخست وزير و  نيست و ثانياً قانون اساسى ما را اينطور نوشته

يب رئيس جمهورى و مجلس هر دو وزيران بايد در عين حال مورد تصو

باشند. و ثالثاً مساله اين نيست كه چه كسى نخست وزير باشد، مساله 

 اينست كه رئيس جمهورى مزاحم استبداد مالتاريا نباشد.

بهررو، نخست وزير با روشى كه پيش گرفت بانيان خويش را بى  

درست  اعتبار كرد و خود و بسيارى را نيز قربانى اين روش كرد. تشخيص

بود. مصيبت اين دولت از مصيبت جنگ بزرگتر بود. تن دادن به اين 

 نخست وزير و اغلب وزيرانش، اشتباهى دردناك بود.
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درباره رهبرى انقالب اسالمى ايران مطالبى را برايت شرح كردم و تا 

را دنبال نمودم. در هيچ ايدئولژى رهبرى نفى اينجاى كتاب، آن شرح 

ها يكى نيستند، اما همه  شود. تبين شود. نقش شخصيت نيز نفى نمى نمى

ها در جريان تاريخ نقش مهمى ايفا  پذيرند كه شخصيت طرز فكرها مى

كنند. تجربه انقالب ما نيز بيانگر همين واقعيت است. راست بخواهى  مى

ها و عكس  ار مجموعه روابط و عملرهبرى لوحى است كه گردش ك

دهد و بازتابى پديد  هاى جامعه را در جريان تحول خويش، نشان مى العمل

كنم تجربه  گذارد. گمان مى آورد كه بنوبه خود در جريان تحول اثر مى مى

كند. اينكه آقاى خمينى توانسته  انقالب ما نيز همين تعريف را تائيد مى

عكس "اين لوح بماند بخاطر همان خصلت هاى متضادى  است در موقعيت

جست كه  اى همآهنگى مى او است. اگر نه، يا از ابتدا با مجموعه "العملى

به بيان عمومى انقالب معتقد بودند و صميمانه برنامه همه جانبه انقالب را 

 سپرد. گذاشتند و يا جاى خود را بديگرى مى باجرا مى

ادى شده است و امروز كه آقاى خمينى رئيس دولت استبد

هاى دور از باور را مجاز  خرابيهاى بسيار ببار آورده است و آدم كشى

اند تا به تخطئه خود انقالب  گردانده است، دشمنان انقالب فرصت يافته

بپردازند. هر كس را در انقالب نقش داشته است بكوبند. هر كس را در 
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ش هموار سازند، رهبرى بوده است بكوبند تا بخيال خود راه را براى خوي

گيرند و بيش از همه دست خود  ها از چپ و راست انجام مى اين حمله

كنند، چرا كه حضور تمامى يك ملتى در صحنه را  حمله كنندگان را رو مى

توان به هيچ شمرد و به تحريك اين و آن نسبت داد. اين واقعيت  نمى

ا نبود، حركت وجود دارد. اين انقالب قيام مسلحانه يك گروه نبود. كودت

تمامى مردم بود و رژيم شاه در اين خيزش عمومى به تحليل رفت. انقالب 

هاى قرن است. نشانه اعتالى هوش و آگاهى يك  ايران يكى از شگفتى

برد. تمامى  ملتى است و خود هر گونه شكى را درباره اصالتش از بين مى

 اند. يك ملت در اين حركت حياتى بخش شركت كرده

گويند، انقالب اصيل است اما رهبرى انقالب را  انى كه مىهستند كس 

آقاى خمينى بكمك امريكائيان دزديد. اين حرف نيز با هيچ واقعيتى نه 

شود. رهبرى  در تاريخ ما و نه در تاريخ هاى ملتهاى ديگر، سازگار نمى

توان منحرف كرد اما اين انحراف نيز محتاج  توان دزديد. مى انقالب را نمى

اى اجتماعى منحرف كننده است. رهبرى پيش از همه معرف نيروه

كنند، تغيير در اين نيروها سبب تغيير رهبرى  نيروهايى است كه عمل مى

گردد. رهبرى يك انقالب در جريان طوالنى، در جريان تاريخى و در  مى

توان آنرا از مجموعه  آيد. نمى هاى پيشين پديد مى ها و تجربه پى شكست

جدا كرد. اما همين رهبرى بنوبه خود در جابجائى  حركت اجتماعى

گذارد. اينك كه كتاب را تا  نيروهاى اجتماعى تاثيرى تعيين كننده بجا مى

گويم و چگونه رهبرى آقاى خمينى  دانى چه مى اى خوب مى اينجا خوانده

با تغيير از رهبرى انقالب به رهبرى ضد انقالب است، تغيير داد. با شرح و 

حليل آن بر تو معلوم كردم كه اين تحول چگونه انجام گرفت. تجزيه و ت

خوانند، روشن شده است كه  اينك بر تو و همه آنهايى كه كتاب را مى

متصور بود كه انقالب از مسير  "تحول ديگرى نيز ممكن بود. كامال

خويش بيرون نرود و رهبرى نيز در اين مسير به سرعت گرفتن آن كمك 

برند و براى معصوم جلوه دادن  خود را از ياد مى "علم"كند. آنها كه 

شمارند،  خويش، آقاى خمينى و همراهان او را از ابتدا بد و... مى

ها را همانطور كه هستند ببينند و نقش خود را در اين  خواهند واقعيت نمى

 تحول باستبداد، انتقاد كنند.

ه را كوشش براى نفى مجموع رهبرى كارى بيهوده است و نفى كنند 

گرداند چرا كه بايد توضيح بدهد چرا در رهبرى انقالبى كه  بى اعتبار مى

در آن تمامى مردم شكرت جستند، حضور نداشته است؟ از نظر علمى 

چگونه ممكن است، انقالبى همه يك ملت را دربر بگيرد و نيروى تعيين 

ه كننده آن نيز زحمتكشان باشند و بيان عمومى انقالب نيز نشان بدهد ك

اند، آنوقت سازمانهايى كه خود  آنها آگاهانه در اين انقالب شركت جسته

شمردند، در رهبرى حتى حضور  هاى محروم مى را نماينده و بيانگر توده

 نيز نداشته باشند؟

در فصلى كه به بحث درباره روشنفكرتاريا پرداختم، برايت شرح  

كسانى كه بخواهند با كردند، و بدان  كردم كه با انقالب چگونه برخورد مى

اى را  نفى رهبرى از اول آينده را از آن خود بسازند، همان اشتباه كشنده

شوند كه آقاى خمينى مرتكب شد و در هم شكسته شد. او  مرتكب مى

خرداد قرار داد و گفت فقط روحانيت رهبرى انقالب را  15نيز اول تاريخ را 

ند و كوشيد مالتاريا را ا بر عهده داشته است و بقيه هيچ كارى نكرده

 بحكومت دائمى بنشاند.

شوند از چنگ اين تناقض بگريزند: انقالب را  و اينها هرگز موفق نمى 

محرومان كردند، نمايندگان محرومان شما بوديد، چگونه شد رهبرى را 

آقاى خمينى ربود؟ شما چرا حاضر نبوديد؟ بگذريم از نقشى كه همه 

اند و سبب شده است  ان انقالب بازى كردهها در جري سازمانها و شخصيت

هاى عظيمى كه انقالب كردند،  بجاى آنكه رهبرى انقالب با توقعات توده

دمساز گردد و در اين جهت تحول كند، در جهت عكس تحول كرده 

است. بنابراين خوبست به راه علم بروند و از خود انتقاد كنند و در اين 

ت كنند و رهبرى منحرف را از پيش لحظات تعيين كننده در مبارزه شرك

 پا بردارند.

مسير عمومى ما صحيح بود. از ابتدا كوشش ما بر اين بود كه رهبرى  

انقالب بازتاب حضور زحمتكشان و روشنفكران و روحانيان معتقد به بيان 

انقالب در صحنه باشد، در اين كوشش اشتباه هايى كه شماره كردم نيز از 

خط بيرون نرفتيم. مانديم و استقامت كرديم تا  اند. اما از ما سرزده

سرانجام ايدئولژى استبداد مالتاريا و روشنفكرتاريا را عقب زديم و بدنبال 

شكستن اسطوره قدرت سياسى، اينك به شكستن اسطوره قدرت 

استبداد مذهبى مشغوليم. ضد انقالب بكنار، آنهايى كه اين واقعيت را 

 گريزند. از روياروئى با واقعيت مى كنند، در واقع هنوز انكار مى

هاى پيشين ما دچار  با وجود اين در همين مسير، عالوه بر اشتباه 

اين اشتباه نيز شديم كه گمان برديم نيروهاى اجتماعى مترقى، رهبرى را 

حداقل در مسير انقالب نگاهميدارند و خود جوشى جامعه كه انقالب را به 

ود كه رهبرى بانحراف كشانده شود. براى ش پيروزى رساند، مانع از آن مى

برايت   شديم. همانطور كه خودمان توانائى بيش از آنچه داشتيم، قائل مى

هاى الزم و كافى براى تداوم  شرح كردم احزاب و مطبوعات و.. را تضمين

شمرديم. اين تصور ما باطل از آب  انقالب درخط بيان عمومى انقالب مى

 درآمد.

اين بود كه انقالب ما، نفى بيرون، نفى قدرت و  يك علت اساسى آن 

شدند. نيروى  هاى بيانگر آن بود كه از خارج بجامعه تحميل مى ايدئولژى

هاى زحمتكش باشد، وجود  درونى توانمندى كه بيانگر خواستهاى توده

 توانست آنرا در رهبرى راه ندهد. نداشت. اگر داشت احدى نمى

پى برديم. كوشيديم با توسعه آگاهى و ما به اين اشتباه بسيار زود  

بخصوص آگاه كردن جامعه نسبت به رهبرى و عملكرد او، خودجوشى 

مردم را عامل تصحيح رهبرى بگردانيم. روى همان اشتباه، از اين واقعيت 

غافل شديم كه بايد تركيب مناسبى ميان بيان و خودجوشى و سازمان 

رهبرى را تغيير بدهيم و در وضع دهى بوجود بياوريم تا بتوانيم بطور قطع 

 انقالبى استوار بگردانيم.

پيروزى ما در انتخابات رياست جمهورى نشان داد كه اشتباه را  

ايم و در رفع آن در حدى كه به آگاهى و  درست تشخيص داده

ايم، اما هنوز از آن تركيب  شد، درست عمل كرده خودجوشى مربوط مى

 دور بوديم.

دم كوشش براى تشكيل جبهه اسالمى را الزم همانطور كه شرح كر 

داديم. در نتيجه از  شمرديم. اما البته بخودجوشى جامعه تمام بها را مى مى

و  "نهادهاى انقالبى"ابتدا درست در انديشه خنثى كردن اثرات تشكيل 

تحلول آنها در جهت ابزار بازسازى استبداد شدن، نشديم. شكست رژيم 

رگى كه بطور خودجوش سازماندهى شد، و نيز باور شاه در برابر انقالب بز

تواند بازتاب اين خود جوشى نباشد از سوى  به اين نظريه كه رهبرى نمى

رهبرى، عامل و تنها عامل جهت بخشى   ما، و بار اشتباه آلود ديگرى كه

هاى طبقاتى انقالب را  به انقالب است و موافق اعتقاد شخصى و وابستگى

برد، سبب شدند كه نتوانيم، مانع از روآمدن نيروهايى  مىاز اين يا آن راه 

ماندند و منحل  بايد عقب مى بشويم كه بنا برروند حركت انقالبى مى

 دشدند. مى

به شرحى كه خواندى، آقاى خمينى در بيان و عمل خويش بهترين  

توان مواضع  نمونه از بازتاب حضور نيروها در صحنه است. وگرنه هرگز نمى

يض او را توضيح داد. و اگر بگوييم وى آدم است كه يك طرحى را ضد و نق

اى از وجود اشخاص و نيروهايى  از ابتدا در كله داشته است و در هر مرحله
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استفاده كرده است و حركت عمومى را در جهت استقرار استبداد خويش 

شويم كه از پس پاسخ آنها  هاى بسيار روبرو مى پيش برده است، با تناقض

نخواهيم آمد. تناقض اول اينست كه مردى كه در ميان روحانيان نيز بر 

محبوبيت و مقبوليت عمومى نداشت و پس از انقالب نيز، اكثريتى با او 

موافق نبودند، سازمانى هم نداشت و تعداد روحانيانى كه عصاى دستش 

رسيدند و امروز از آنهم كمترند، بيان و طرحى هم  تن نمى  شدند به ده

ت و بيان به شرحى كه ديدى از زبان او جارى شد، چگونه توانست نداش

همه نيروهاى ضد رژيم را در جهت دلخواه خود بكار اندازد، رژيم شاه را 

هاى سياسى و  ببرد و بدنبال آن نيروهاى سازمان يافته و شخصيت

مذهبى را يكى پس از ديگرى از ميدان بيرون كند و استبداد مالتاريا را 

ازد؟ اگر اين حرف را قبول كنيم كه او همه اينكارها را از روى برقرار س

برنامه كرده است، پس ناگزير بايد تصديق كنيم، تمامى مردم ما و همه 

محافل روشنفكرى و مطبوعاتى و سياسى دنيا، از حداقل شعور، محروم 

اند. تناقض دوم، حركات ضد و نقيض و در جهات مختلف آقاى  بوده

 زندگيش است و... خمينى در دوران

پذير است. اگر پايه ايدئولژى  حق اينست كه آدمى موجودى تحول 

كه پذيرفته است تناسب قوا، باشد و زور رااصل بشناسد، در اين تحول بنا 

كند. خمينى بلحاظ زمينه فكرى چنين است و يك  بر تناسب قوا عمل مى

تاباند. البته  مىنمونه واضحى است كه تناسب قوا را به روشنى در خود باز 

اين سخن بدان معنى نيست كه در پى ايجاد نيرويى كه متناسب با طرز 

دهد،  رود، همانطور كه واقعيت نشان مى فكر استبدادى او باشد نمى

سخت بدينكار پرداخت و از ابتداى پيروزى انقالب پرداخت. اشتباه ما در 

خواندى همين  پنداشتيم چنين نخواهد كرد. به شرحى كه اين بود كه مى

خوش باورى يكى از عواملى بود كه ما از ابتدا بطور جدى بدنبال ايجاد 

نيرويى كه خمينى را در خط بيان انقالب نگاهدارد نرفتيم. راجع به دولت 

و شوراى انقالب و تركيب آن بسيار گفتيم و نوشتيم و مخالفت كرديم، اما 

و نه ايجاد نيروى اينها بيشتر در جهت قانع كردن آقاى خمينى بود 

 اجتماعى كه تركيب نامتناسب با بيان انقالب را غير ممكن گرداند.

با آنكه درباره تحول حركت به نهاد، بسيار نوشته بودم و در كيش  

شخصيت و كارهاى ديگر، اين امر واقع را به دقت شرح كرده بودم، اما 

در جريان  توانايى كافى براى ايجاد رهبرى كه نهادهاى رژيم پيشين را

هاى بنيادى سازد، بدست نياورديم. يك  حركت انقالبى دچار دگرگونى

خواستيم رهبران را از ميان كسانى  علت بزرگ اين ناتوانى اين بود كه مى

 بيابيم كه از حركت انقالب عقب مانده بودند.

هاى خود را هنوز پديد نياورده  و نيروهاى خود جوش نيز معرف 

كه پيشنهادم پيش از رفتن به ايران اين بود كه  بودند، از اينرو بود

اى از فعاالن همه شهرها، تشكيل گردد و شوراى انقالب را اين  كنگره

كنگره انتخاب كند. جامعه به يك بيان كننده عمومى نياز دارد. 

هاى  ها زاده اين نياز هستند. در تاريخ هر كشورى بهنگام تحول شخصيت

شود. اين شخصيت را بايد از دو آفت  ا مىبزرگ، شخصيت بيان كننده پيد

هاى شخصى و منش هايش يعنى همان  بزرگ حفظ كرد. يكى تمايل

بيماريهاى كيش شخصيت و دوم فقدان يك هسته قوى و در نتيجه خود 

محور شدنش. ما نتوانستيم آقاى خمينى را از اين آفت حفظ كنيم. 

دانى، نتوانستيم استفاده  ىاينك م  ها بودند، اما از آنها بداليلى كه امكان

 كنيم.

نفى آقاى خمينى از ابتدا، نفى يك واقعيت اجتماعى، يك ضرورت  

تاريخى است: در تاريخ بسيارند جنبشهايى كه شخصيت محور را از 

اند. اين طرز فكر  اند پديد آورند و از بين رفته اند و يا نتوانسته دست داده

شتن است. بسيارند كسانى كه ناشى از همان نادان شمردن مردم و خوي

گويند واليت فقيه را قبول ندارند،  شمارند و مى در حرف مردم را بالغ مى

كنند كه  خواهند ديگرى را بكوبند آنطور كه استدالل مى اما وقتى مى

اند. بارى با همين استدالل درست  گويى تمامى مردم ابلهند و گول خورده

 28هند كارى را كه حزب توده در خوا بود كه مجاهدين خلق، گفتند نمى

كرد و نكرد، و از آن پس مورد طعن و لعن قرار  بايد مى 1332مرداد 

دانند كه جان مرا حفظ كنند.  گرفت، اينك خود نكنند. وظيفه خود مى

آوردند. من گفتم آلنده و مصدق كشته و زندانى شدند و  شيلى را مثال مى

ران ادامه رژيم شاه و تحول گفت، نتيجه اينكار در اي آقاى رجوى مى

رهبرى نيروهاى مخالف آن رژيم شد، طوريكه رهبرى با انقالب دوگانگى 

و بيشتر از آن تضاد دارد و اگر رژيم پينوشه در شيلى ادامه دارد قسمتى 

بخاطر از دست رفتن آلنده است. بهر رو يك امر واقعيت دارد و آن اينكه 

ل و موضع اجتماعى، با انقالب همسو رهبرى انقالب نه در بيان و نه در عم

هاى بسيار مانع شدند كه  دانستيم. اما بيم نبود. اين معنى رااز ابتدا مى

محتوى اين رهبرى تغيير كند. در درون يا در بيرون رهبرى بودن، نيست 

كه بايد مالك قضاوت قرار بگيرد، بلكه انديشه و عمل براى تغيير محتوى 

رزيابى قرار بگيرد. جايى كه ما اينك در آنيم رهبرى است كه بايد مورد ا

ايم( حكايت  )هر چند ممكن است گروهى اينطور بگويند كه اشتباه كرده

كند براى تغيير محتوى رهبرى و تبديل آن به  از كوشش مستمرى مى

اى كه كشور را مستقل و  محتوايى متناسب با برنامه جامع انقالب، برنامه

ى امكان فعاليت و خالقيت و مشاركت در مردم ما را آزاد سازد يعن

سرنوشت خويش را براى آنها فراهم آورد. افتان و خيزان راهى دراز را 

ايم و اميدوارم مقاومت اين نسل سد نازك استبداديان را بشكند و با  آمده

ايجاد رهبرى متناسب با هدفهاى انقالب، جامعه ما الگوى جامعه توحيدى 

 و نمونه طرح نو بگردد.

تاكيد به اين امر ضرورت دارد كه خودجوشى دائمى، بدون بيان  

عمومى و دائم در حال تكميل، بدون مبارزه جدى و بى امان با سانسورها 

شود. اين خودجوشى در مرحله ساختمان يك رژيم، همان  ممكن نمى

بايد  كند. نمى كند، عمل نمى طور كه در مرحله واپسين انقالب عمل مى

شوند بنابراين  همواره بهمان ترتيب مردم وارد صحنه مى پنداشتيم كه مى

سازمان براى حفظ انقالب از بيماريهايى كه آنرا از طبيعتش بيگانه 

كنند، نيز ضرورت دارد. اگر تركيب مناسبى از بيان كننده عمومى،  مى

 تواند بضد انقالب بدل نشود. سازمان و خودجوشى پديد آيد، انقالب مى

راين مرحله هستيم، در مرحله شكستن اسطوره، اگر ما امروز د 

رهبر انقالب بود و در جريان بازسازى استبداد، اسطوره   اى كه اسطوره

ايم و  استبداد شد، خود عالمت آنست كه اشتباه را هر چند دير، رفع كرده

اين اميد بسيار است كه انقالب ما، نخستين انقالبى بگردد كه استبداد 

 ش از آنكه شكل بگيرد، از ميان بردارد.بعد از آزادى را پي

 

هاى خارجى ومبارزه با آنها، شعار بجاى عمل، شكل  قدرت -12 

ام. پيش از  پيش از اين درباره سياست خارجى توضيح داده  بجاى محتوى:

هاى كوتاه و بلندى براى توضيح اين امر كه  پيروزى انقالب نيز تحليل

ام.  ت، براى آقاى خمينى نوشتهسياست امريكا نه شاه و نه خمينى اس

ام...  ها و سخنرانيهاى بسيار نيز در اين باره نوشته و ايراد كرده سرمقاله

پس از پيش آمدن گروگانگيرى تا مدتى تنها كسى بودم كه ايستادم و 

ايم. اين گروگانگيرى همانطور كه توضيح دادم  گفتم ماگروگان امريكا شده

ى استبداد كرد: جنگ اقتصادى، جنگ با ما را در گير سه جنگ و بازساز

 عراق، جنگ با استبداد مالتاريا و همدستش روشنفكرتاريا.

از اوايل انقالب نيز بسيار كوشيدم تا محاكمات سران رژيم سابق  

علنى و در دادگاههاى واقعى انجام بگيرند تا نسل امروز و مردم دنيا از 
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و اين آگاهى سبب گردد چگونگى حكومت امريكا بر ايران آگاه بگردند 

هاى امريكا بوجود آيد. وقتى هم قرار بر حل  كه سدى قوى در برابر توطئه

ها بود، بيش از هر امر بر انتشار اسناد مداخالت امريكا در  مساله گروگان

كردم. مردم ما بسيار از آقاى  ايران و يك محاكمه بين المللى، اصرار مى

نتخابات رياست جمهورى، من با خمينى هوشمندتر بودند، در جريان ا

دانستند كه با گروگانگيرى و تبديل آن  گفتم و مردم مى صراحت مى

 بوسيله حل مسائل داخلى و... مخالفم و راى دادند.

كرديم. همانطور كه  بايد با قاطعيت عمل مى پس از اين رأى، مى

تيار ام با آقاى خمينى صحبت كردم. فرزند او نزد من آمد كه آقا اخ نوشته

دهد، اما مطابق معمول  ها را به رئيس جمهور مى حل مسئله گروگان

 منصرف شد...

در مورد جنگ نيز، باز بخاطر رعايت نظر آقاى خمينى نتوانستيم 

اى را اتخاذ كنيم و نيز بلحاظ ضرورت حفظ اسرار نظامى  سياست عاقالنه

اريا از توانستيم وضعيت نظامى خود را براى مردم شرح دهيم. مالت نمى

اين سكوت ما درباره توانايى نظامى ماهها با كمال بداخالقى سوء استفاده 

كرد كه در دوران شاه ايران بزرگترين انبار اسلحه  كرد. اينطور تبليغ مى

داند:  دنيا شده است. داستانهاى شگفتى مى ساختند و نشر مى

روز يك نقطه كنند. چند  اى رادر ايالم بمباران مى هواپيماهاى عراقى جاده

شود.  كنند، اين امر سبب جلب توجه پاسداران مى معين را بمباران مى

هواپيماى فانتوم را  51بينند زير زمين  كنند. مى روند آن نقطه را مى مى

شد.در شيراز موشك  ضد هوايى كشف مى 511اند!! در كرمان  مخفى كرده

اين داستانها  توانستند عراق را كن فيكون كنند! و... همه هايى كه مى

ساختگى و دروغ بودند. از اينكار هدفى جز تضعيف رئيس جمهورى و 

كرد كه سالح نداريم  ارتش نداشتند. آقاى خمينى خود نيز، باور نمى

 گويند. گفت: داريم به شما نمى مى

اين را نيز بايد بگويم كه اوائل جنگ دو نفر آمدند و گفتند اسناد  

را امريكائيان حاضرند در سوئيس به ها  مربوط به مخفى گاه موشك

نماينده دولت تحويل بدهند.نمايندگانى هم رفتند، اما اسناد را در اختيار 

 نگذاشتند.

كردند كه ارتش با تسليحاتى كه دارد  در جامعه اينطور تبليغ مى 

بايد  تواند در مدت كمى بغداد را محاصره كند. پيش از شروع جنگ مى مى

گفتيم و مالحظه سرى بودن اطالعات نظامى را  حقيقت را به مردم مى

گفتيم و همزمان با آماده شدن،  كرديم.اگر ما حقيقت را به مردم مى نمى

براى جلوگيرى از جنگ، دست كم از سازمان كشورهاى غير متعهد 

 توانستيم از جنگ احتراز كنيم . كرديم، باحتمال زياد مى استفاده مى

نداشتيم، وقتى عراق آماده جنگ  از نابختيارى ما سياست خارجى 

رسانديم. طى  شد، ما اعتبار انقالب و دولت خود را در دنيا بحداقل مى مى

يك قرن و نيم سياست خارجى براى مردم ما معنايى غير از اجراى نظرها 

و توقعات دولتهاى قوى نداشت. اين نخستين بار بود كه ما فرصت 

باشيم. از اين امكان استفاده يافتيم در جهان سياست فعالى داشته  مى

نكرديم و همچنان چون گذشته سياست خارجى، وسيله مبارزه بر سر 

 ماند. قدرت در داخل باقى مى

با آنكه روزنامه انقالب اسالمى، درباره كشورهاى ديگر و  

نوشت، اما بحث جدى و مداوم  هاى ابرقدرتها و قدرتها مقاله مى سياست

ها در روابط بين المللى براى اتخاذ يك سياست ها و محدوديت درباره امكان

 خارجى فعال، به ميان نياورديم.

از صدور انقالب بسيار حرف زديم. اما باز بلحاظ مخالفت مالتاريا،  

نتوانستيم نظر خود را درباره ايجاد تماس دائمى با روشنفكران كشورهاى 

م. جهان و جريان فكرى، حتى يكبار هم شده باشد، باجرا بگذاري

كوششهايى كرديم اما جدى و پيگير نبودند. در نتيجه امور بكام مالتاريا 

جريان يافتند. انقالب ما زمينه بسيار مساعد بين المللى را از دست داد و 

آروزى آقاى خمينى در آنچه نكبت بار بود برآورده شد. ديوار ذهنى 

ا عبور محكمى كشور ما را از جهان جدا كرد. اين ديوار عناصر مفيد ر

 داد. عناصر مرگ آور را عبور مى  داد، اما نمى

محروم شدن انقالب از جريان فكر انقالبى و تبديل زمينه مساعد  

جهانى به زمينه خصومت و دشمنى با انقالب اسالمى ما، از نظر افكار 

ماند. كسى را ياراى بيان حقيقت نبود. اين انزواى  عمومى ما مخفى مى

انجاميد، حفقان فكرى كه  هاى سه گانه نمى گخطرناك اگر هم به جن

 كرد، كافى بود كشور را در تاريكيهاى بى خبرى فرو برد. ايجاد مى

انقالبى كه بدون كمك از هيچ كشورى به پيروزى رسيده بود، اين  

توانند  هيچ غلطى نمى "هاى جهانى  فكر را بوجود آورده بود كه قدرت

بنا بر آن مردم نادانند، بگمان  آقاى خمينى با طرز فكرش كه "بكنند

اينكه با مشتى كودك مواجه است كه بايد آنها را دائم گرم كند و تهيج 

افزود. تكيه كالمش اين بود  هاى زبانى خود به امريكا مى نمايد، بر حمله

. همين طرز برخورد با دنياى "تواند بكند امريكا هيچ غلطى نمى"كه: 

در جهان فعال بگرديم و در عمل به خارج سبب گرديد كه ما نتوانيم 

وابستگى به امريكا بازگرديم. درحقيقت تمامى شرائط سلطه آمريكا 

شوند. ديروز گفته است اگر  بدست دستگاه آقاى خمينى دارند فراهم مى

ترها نخواهند آمد بلكه  ترها و مذهبى حكومت او سرنگون بشود، ملى

از او پرسيد چرا اينهمه  وابستگان به امريكا خواهند آمد. حاال بايد

دانى كه كشور را  كنى؟ نمى كشى و اين استبداد سياه را حاكم مى مى

دهى؟ هربار كه درباره انزواى سياسى كشور  دارى تحويل امريكا مى

صحبت كردم، بالفاصله عكس العمل نشان داد: خير ما در انزوا نيستيم. 

انزواى ايران سخن بميان اين اواخر پس از آنكه كار از كار گذشته بود، از 

 آورد.

بهر رو، فعاليت ما در قلمرو سياست خارجى، اندك بود و افكار  

عمومى جهانى يكى از اسباب مهم پيروزى انقالب اسالمى ما بود. بعد از 

پيروزى انقالب، آقاى خمينى، الزم ديد ديگر دنيا چيزى از آنچه در ايران 

ن خبرنگاران خارجى، موضوع گذارد، نداند. اجازه آمدن يا نيامد مى

كشمكش در تمام دوره دو سال و نيمه بود. در نتيجه روابط ما با خارج 

يكسره در روابط زيانبخش خالصه شدند. كسى را از بيم متهم شدن 

ها را با مردم در ميان بگذارد. سياست خارجى،  ياراى آن نبود كه واقعيت

 قلمرو ممنوعه بود.

لتهاى خارجى شخصى شده بودند. آقاى ها با دو در نتيجه، تماس 

ديد كسى را از آن مطلع  گرفت و الزم هم نمى خمينى جداگانه تماس مى

اش با آقاى كريستوفر در آلمان  سازد. از جمله درباره گروگانها، نماينده

گرفت و  تماس گرفت و مذاكره كرد. آقاى بهشتى جداگانه تماس مى

گذاشت. يك علت  را مىهاى سياست خارجى استبداد جديد  پايه

مخالفت بدون تزلزل من با اشخاصى كه بعنوان وزير امور خارجه پيشنهاد 

ها تماس  مطلع شدم، آقاى بهشتى با امريكايى  شدند، اين بود كه مى

برقرار كرده است و آنها اميدوارند وى بتواند رژيم را استوار بگرداند و 

دانم كوشش براى تبديل  ايران را در بلوك غرب نگاه بدارد. هنوز نمى

آقاى بهشتى به مرد قوى ايران، نتيجه موافقت دو سياست امريكا و 

مرد "انگليس بود و بنا بر حفظ او بود، يا همچنان بنا بر اين بود كه بدست 

مخالفان سلطه خارجى را از ميان بردارند و بدنبال آن دوران  "قوى

 را بياغازند. "بناپارتيسم"

دانم، خود بيانگر ضعف و اشتباه ما است.  نمىگويم  همين كه مى 

توضيح آنكه وقتى ما در پى اتخاذ يك سياست خارجى جدى نرفتيم، 
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بناگزير در پى تحقيق درباره خطوط اصلى سياست خارجى دركشور 

خويش نيز نبوديم. وگرنه بايد بموقع از وقوع بسيارى حوادث جلوگيرى 

ه گروگانگيرى پيدا كرد توانستيم از جهتى ك كرديم. بموقع مى مى

جلوگيرى كنيم. و مانع از آن گرديم كه بجاى اجراى برنامه استقالل، كلمه 

 امريكا چماق دست آقاى خمينى و مالتاريا بگردد.

دانستيم كه وقتى انقالب بدون افكار عمومى دنيا، پيروز  ما بايد مى 

رست از نشد، ساختمان يك جامعه مستقل و آزاد نيز بدون بهره بردارى د

ها را به مردم  شود. ما نه تنها اين امكان امكانات بين المللى، ممكن نمى

خود نشناسانديم، بلكه آنطور كه بايد امكانات قدرتهاى خارجى در ايران 

را نيز به مردم خود، نشناسانديم. در نتيجه آقاى خمينى و مالتاريا در 

ستفاده كردند و بعنوان چماق ا "امريكا"جريان بازسازى استبداد، از 

 انقالبى را قربانى كردند و ملتى را با خسرانهاى بزرگ روبرو ساختند.

بر ما بود كه بيانيه جمهورى اسالمى ايران كه برنامه دست يابى به  

گذاشتيم تا مردم  استقالل كامل است را بارها و بارها با مردم در ميان مى

ارجى در ايران پيدا هاى قدرتهاى خ ما تصور درستى از هدفها و سياست

داشتيم. وقتى در  كردند. بر ما بود كه يك وزارتخارجه بسيار فعال مى مى

وزارتخارجه بودم، كوششى در اين زمينه كردم، اما از نابختيارى همه چيز 

را بهم ريختند تا امروز كه سياست خارجى عبارت شده است از مالحظه 

ها. سياست خارجى آن "مكتبى "تاثير حرفها درباره دولت خارجى نزد 

نيست كه ببينيم چه بايد بكنيم تا بتوانيم برنامه استقالل و آزادى را در 

هاى رهايى بخش كمك كنيم  كشورمان با موفقيت پيش ببريم و به نهضت

و از آنها كمك بگيريم و نظام جهانى راكه بر سلطه قدرتها و اسارت چند 

 ميليارد انسان بنا شده است، تغيير بدهيم.

محروميت كشور ما از يك سياست خارجى مستقل و فعال، از  

هاى بزرگ ببار آورد. از يك زمان  ابتداى انقالب، براى كشور ما مصيبت

ببعد ما در صدد رفع اشتباه و تبديل ضعف خويش، بقوت برآمديم. و چون 

از وزارتخارجه محروم بوديم، كوشيديم از راه وسايل ارتباط جمعى و 

ينه بين المللى را از نو نسبت به انقالب مساعد گردانيم. با روشنفكران، زم

دهيم، تا حدود زياد به  كارى كه پس از آمدن به خارج از كشور انجام مى

 ايم. اين مقصود دست يافته

  

*** 

  

 1361مهرماه  5

  

انقالب ادامه دارد. اين كتاب را براى آن نوشتم كه بسهم خويش در  

نسل امروز تجربه را همانطور كه واقع شده روشن شدن راه كمك كنم. 

است بشناسد و بداند كه ممكن بود انقالب به ضد انقالب بدل نگردد. 

تحول از انقالب به استبداد يك ضرورت مقدر نيست. اگر كمبودها جبران 

تواند كامل بگردد. بر  ها تصحيح گردند، پيروزى انقالب مى شوند و اشتباه

ى و نيز در مقام تعهد به عهد در قبال مردمى با صداقت علم  من بود كه

و پس از آن، اعتماد خويش را به من همواره اظهار   كه با رأى خود

اند، جريان تحول از انقالب به استبداد زير سلطه را شرح كنم. اين  كرده

بايد با توصيف و  توصيف و تحليل كه بعنوان وصيت نوشته شد، ناگزير مى

پذيرفت، در توصيف و تحليل اشتباه  ما، پايان مىهاى خود  تحليل اشتباه

هايمان اگر مصلحت انقالب را پيروزى آن بدانيم، رعايت تمام مصلحت را 

 ام. كرده

خواستيم نسل امروز بداند كه پيروزى انقالب نزديك است. در  

صورتى كه استقامت كند. خواستيم جبر قالبى كه بنا بر آن انقالب به 

هايى كه خود رد آنها عمل  را بشكنيم. بناگزير از تجربهانجامد  استبداد مى

ايم و  ايم و اشتباه هايى كه خود شناخته و در صدد رفعشان برآمده كرده

 ايم، صحبت كرديم. نتايجى را كه بدست آورده

خوانيد، با من هم نظر بشويد  اميدوارم تو و نسلى كه اين كتاب را مى 

قالب، بشرط استقامت، بشرط از كه انقالب در جريان شكست نيست. ان

ها و به شرط اعتماد به نفس،  دست ندادن اميد، به شرط پرهيز از اشتباه

ها، خطى را كه در پيش  در جريان پيروزى است. با وجود كمى و بيشى

گرفتيم، خط درستى است. اين خط بايد به تصحيح رهبرى انقالب 

هاى زير كه به ما  گانجامد. در اين خط ما بايد در جن بيانجامد و مى

ها شكست نخورديم، پيروزى قطعى بدست  تحميل كردند و ما در آن

 بياوريم:

جنگ اقتصادى، با انتقال توليد از خارج به داخل و اجراى برنامه 

اقتصادى براى دست يابى به استقالل و استقرار حاكميت زحمتكشان بر 

 توليد.

ى. شاه هاى قدرت سياس جنگ سياسى: براى شكستن اسطوره

شكسته شد. خمينى نيز بعنوان اسطوره شكسته شد. و اينك بايد ملت 

 بالغ و هوشيار سرنوشت خويش را خود بدست بگيرد.

هاى خارجى و داخلى: كه بايد بر اساس استقالل و تماميت  جنگ

ارضى و رعايت كامل حقوق همه مردمى كه در سرزمين پهناور ما زندگانى 

 كنند، بپايان برسند. مى

اقتصادى يا نظام طبقاتى كه از  -هاى اجتماعى  نگ با ساختج

 رهگذر سلطه خارجى پديد آمده است.

 و...

و جنگ ايدئولژيك: نسل امروز بايد بداند، كه اين جنگ، جنگى 

تعيين كننده است. تا وقتى ايدئولژى اصالت زور، بطور قطع بى اعتبار 

آمدن كشور وجود نشود، زمينه ذهنى بازگشت استبداد و تحت سلطه در

 دارد.

بر ما، بر همه مردم ماست كه با سانسورها مبارزه قاطع و بى امان 

كنيم. آزادى براى ما يعنى مبارزه با سلطه خاريج، يعنى مبارزه با 

كارپذيرى، يعنى مبارزه با قيموميت اقليتى بر اكثريت جامعه و... اين 

هاى غربى داشته  جامعه تر از آزادى در اى بسيار گسترده آزادى بايد دامنه

 باشد. بايد امكان بعمل درآوردن طرح نو را فراهم آورد.

اين كتاب امروز يكشنبه پنجم مهر بپايان رسيد. ديشب به نزد تو و 

 رسانم. فرزندانم آمدم و اينك در حضور شما آنرا بپايان مى
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