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 حسنیه و غزاله به فرزندانم عقیله، تقدیم

نور چشمان عزیزم، در مقطعی از تاریخ کشورمان ایران، کسانیکه دم از عرفان، معنویت و دین آزادی می زدند با ایجاد شدن 

فضای تسخیر قدرت، چهاراسبه دست به انحصار در آوردن قدرت زدند و بال استثنا قولهای داده شده به ملت ایران و جهان را زیر 

 گردیده و از هر ماده گرائی، ماده گرا تر و از هر ماکیاولی، ماکیاولتر شدند. «یتخبطه الشیطان من المس»صداق پا گذاشتند و  م

پدر شما کوشش نمود تا حد ممکن از صراط مستقیم حق و حقیقت پا بیرون نگذارد و بدین علت بخشی از عمر خود را به   

ه آنهم بجز قبول خطر ثمر دیگری در بر نداشت، معطوف نمود و شما دلبندانم تالیف، تحقیق و بیان آنچه بر مام وطن گذشته بود ک

 با صبر و حوصله سالیان فراغ و سخت را تحمل نمودید

 شما را همیشه دوست داشته و خواهان سعادت شما هستم و ارزش معنوی این تحقیق را به شما عزیزانم تقدیم می نمایم.

از راه راست، که راه میانه و اعتدال در تمامی امور است، منحرف نشده و بدین وسیله  از خداوند مسئلت دارم که هیچگاه شما

است را  "رضی اهلل عنهم و رضو اعنه"حیات جاویدان را در بهشت بی نیازی توام با تجلیات خداوند، با دلی شاد و خندان که 

 بهمراه خود داشته باشید.  

 پدرتان محمد جعفری
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 گفتار پیش
ز تاریخ دانان برآنند که پس از وقوع حوادث و رویدادها، پاره ای ا

باید دست کم یک صد سال صبر پیشه کرد تا به تاریخ متصل شوند و 

پس از آن می توان به کوهستان تاریخ رفت و به تجزیه و تحلیل گذشته 

پرداخت. در زمانی که وقایع در حال اتفاق اند، به دلیل وجود روابط قدرت 

یدئولوژیک که مانع جدی برای تحقیق تاریخی و و حضور سلطه ا

اجتماعی تلقی می شود )البته به استثنای امکانات فراوانی که برای تدوین 

انواع ثناگویی ها و تملق ورزی ها و هر تغییر و تحولی را مرهون زحمات و 

تراوشات مغزی معظم معرفی کردن موجود است( امکان تحقیقات 

محدود است. نه این که در دوران سلطه، تاریخی روشنگرانه به شدت 

تاریخی نگاشته نمی شود، بلکه بسیار هم از سوی حاکمیت ها مورد توجه 

است و همین نفس توجه و تمرکز نظام سلطه و سرمایه گذاری سنگین 

آن است که کار را بر پژوهش های مستقل سخت می کند.  یکی از ویژگی 

ست که کسانی با انواع حمایت های چنین فضاهای غیردموکراتیکی این ا

های مالی و معنوی دست به تدوین و تحلیل و نشر انبوه تاریخ، آن گونه 

که مورد پسند نظام حاکم است، می زنند. در نتیجه این نوع کارهای 

فرمایشی، رویدادها و حوادث غالباً به صورت تزئیینی بازسازی می شوند 

ر درونی و معموالً همراه با انواع و پدیده ها بدون یک ارتباط معنادار مستم

تحریفات در مورد نقش واقعی اشخاص در آن ها، به تصویر در می آورند. 

در این دسته تاریخ نگاری ها خواننده باید فوق العاده متبحر باشد تا به 

 حقیقت پدیده ها پی ببرد.

به نظر می رسد این دسته را گمان براین است که تاریخ تنها به 

یع گذشته است، در آن نباید سراغ امور مستمر را گرفت  و  به معنای وقا

زمان حال و آینده ربط محکمی  ندارد. در این دیدگاه، ظاهراً به دلیل 

وجود استبداد، کمتر به این نکته بدیهی توجه می شود که زمان حال، در 

هر فضای سیاسی و عمومی که قرار گرفته باشیم، در خود و با خود، 

در بردارد و همزمان هم  حامل آینده است. در واقع هر پدیده گذشته را 

ای یا حادثه ای که جریان پیدا می کند، همزمان به رودخانه جاری تاریخ 

متصل شده است.  به یک معنا باید گفت، وقتی شرایط زمانی و مکانی 

برای وقوع یک پدیده و یا رویدادی آماده شد و یا به تعبیر دقیق تر، 

رفت، آن حادثه و یا رویداد، تحقق خارجی پیدا می کند و ضرورت پذی

همزمان از پرده استتار بیرون آمده و اتصال آن به تاریخ برای همگان 

 آشکار می شود.

که هنوز برای نسل  17از دید نویسنده، رویدادهای پس از انقالب 

حاضر در ایران و نسل های آینده، تا صورت مسائل تاریخی صدساله به 

گرفته است باید در یک فضای انتقادی عمومی بازخوانی شود. این خود ن

رویدادها در گذشته شروع شده اند و در زمان حال همچنان در جریان 

هستند. کوتاه این که من بر این نظرم که همین االن باید برای آینده 

نوشت. با این رویکرد، نوشتن وقایع تاریخی و تحلیل آن ها هر چه قدر به 

قوع آن نزدیکتر باشیم، می تواند به ما در درک واقعی تر آن زمان و

رویداد تاریخی، آن گونه که رخ داده است، کمک بزرگی کند. در 

کشورهایی که آزادی بیان پاس داشته می شود، تاریخ دانان همزمان که 

رویداد جریان پیدا می کند، به ثبت و تحقیق و تجزیه و تحلیل و گزارش 

تا جایی که ممکن است سعی دارند با وارسی اطالعات  آن می پردازند و

سره را از ناسره جدا کنند. در چنین جوامعی اندک زمانی پس از وقوع هر 

رویدادی، غالباٌ کم و کیف آن تا حدود زیادی برای مردم آن کشورها 

روشن می شود. پس برای بررسی تاریخ ایران پس از انقالب، هیچ زود 

 نیست. 

تاریخ ساز، مجری، شاهد و یا کارگردانی بخشی از  کسانی که خود

آن وقایع را در دست داشته اند، هر چه نزدیک تر به زمان وقوع آن 

جریان بوده باشند، از آن جا که احتماالً به میزان بیشتری از اطالعات 

دسترسی داشته اند، به شرطی که هدفشان تقرب به حقیقت باشد، می 

رش کنند. دالیل مختلفی برای این ادعا می توانند با دقت بیشتری گزا

توان ذکر کرد،. از جمله این که انسان ها، نظر به اینکه درطول زمان 

نظراتشان تکامل پیدا می کند، غالباً هر چه از زمان وقوع حادثه ای دور 

می شوند، برداشت فعلی جایگزین توضیح رویداد گذشته می شود. به 

د که یک شخصیت وقتی رویداد ویژه ای این علت غالباٌ مشاهده می شو

را در فاصله زمانی طوالنی بیان می کند ، گاه به دو تفسیر و یا تحلیل و 

حتی دو بیان کامالٌ متضاد و متفاوت از آن رویداد واحد می رسد. از سوی 

دیگر، هرچه فاصله میان توضیح رویداد و زمان وقوع آن افزایش یابد، به 

اری در آن، آگاهانه و وناخودآگاه، زیادتر می همان میزان امکان دستک

گردد. و حتی زمانی ممکن است برسد که بخشی از واقعه از حافظه آدمی 

به طور کلی حذف گردد و بدینسان بیان واقعه و علت اصلی آن تا حدود 

زیادی مخدوش شود. می توان گفت طبیعتاً کسانی که حوادث و رویدادها 

دداشت کرده و به دستکاری آن نیز نپرداخته را در زمان وقوع حادثه یا

باشند و در موقع انتشار نیز در آن نیش قلمی را تغییر نداده و در آن 

دستکاری نکرده باشند، ضریب صحت گزارش اشان از آن واقعه به میزان 

 قابل مالحظه ای باال می رود.

یکی ازمهمترین خاصیت های تاریخ نویسی حال، به جنبه انسان 

ه آن بر می گردد. بدین معنا که امکان ظلم در مورد کسانی که خود، گرایان

از نزدیک، به عنوان کارگردان، مجری، سهیم و یا شاهد در آن جریان 

نقش و دست داشته اند و چه بسا با اعمال آنان بخشی از این تاریخ 

ساخته شده است، کمتر می شود. زیرا این احتمال که آن ها هنوز در قید 

اشند بیشتر است و بنابراین اگر در بیان یا تحلیل پدیده ها و حیات ب

جریان ها، حقی از آنها ضایع شده باشد و یا در بیان مطلب کذبی یا قلب 

حقیقتی رخ داده باشد از این امکان برخوردار هستند که از خود دفاع 

 کرده و به تصحیح مطالب قلب شده بپردازند.

ی پیش بر اساس یک برنامه اینجانب با رویکرد فوق، سال ها

پژوهشی شبانه روزی که در دوران طوالنی زندان پس از انقالب تدوین 

کرده بودم،  تصمیم گرفتم زمان کنونی را از دست نداده و مسائلی را که 

خود در جریان انقالب، شاهد بوده و یا نقشی در آن ها داشته ام در حد 

ریر در آورم. ناگفته نماند از امکان برای قضاوت حال و آینده به رشته تح

همان دوران آغاز مبارزه به امر ثبت دقیق رویدادها در حافظه و روی 

کاغذ اهتمام داشتم و نگهداری اسناد مربوطه را از همان آغاز هر رویدادی 

به عنوان بخش مهمی از کار در نظر می گرفتم.  این تمرین فکری و ذهنی 

امر تاریخ انقالب با حجم گسترده ای این خاصیت را داشت و دارد که در 

 از اسناد کار پژوهشی را ادامه دهم. 

به ترتیب اهمیت موضوعات و فرصت تحقیقی ایجاد شده، تا به حال 

پاریس و تحول انقالب از آزادی به " -0سه جلد کتاب با عناوین 

تقابل "و اینک   -3 "گروگان گیری و جانشینان انقالب" -1، "استبداد

را که همگی در توضیح جزئیات تحول  "0331کودتای خرداد  دو خط یا

انقالبی شکوهمند، که کارش از آزادی به استبداد کشیده شده است، 

منتشر کرده ام. کوشش من در این سه کتاب براین بوده است که به زعم 

خود گوشه هایی کمتر ناگفته از آنچه بر ملت و انقالب ما گذشته است، به 

تا  0317ول انقالب از آزادی به استبداد را از شهریور ویژه چگونگی تح

، یعنی دوره ای که به گمان من دیکتاتوری والیت فقیه  بر 0331خرداد 

انقالب آزادی بخش ملت ایران حاکم می گردد را، برای ملت خود که 

صاحبان حقیقی این حق هستند، گزارش کرده و توضیح دهم. بدیهی 

 ایی به عهده خوانندگان گرامی است .است در این باره قضاوت نه
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باوجودی که هر سه گانه کتاب، یک موضوع را پیگیری می کند و 

مکمل یکدیگر هستند، هرکدام از آنها، به نوبه خود، به طور مستقل به 

 توضیح مطلب از زوایای گوناگون می پردازد.

هر سه جلد کتاب، دارای دو بخش اصلی است که از خالل مطالعه، 

بخش قابل تشخیص است: بخش اول، رویدادها و بعضی از اهم  هر دو

وقایع و حوادثی که بدان ها پرداخته نشده و یا کمتر پرداخته شده، تا 

را گزارش می کند و بخش دیگر، به تجزیه و تحلیل بستر آن  31خرداد 

رویدادها و تآویل آنها می پردازد. رویدادها نیز خود شامل دو بخش است: 

ا که خود شاهد و ناظر بوده ام، و قسم دوم که با استفاده از قسم اول ر

منابع مختلف تحریر گردیده، کوشش شده که نقل قول ها و مطالبی که از 

منابع دیگر استفاده شده، تا جائی که ممکن می بوده است، دست اول و 

 خالی از جعل و تحریف آشکار باشد. 

را حتی االمکان با روش کار چنین بوده که هر سند و یا مدرکی 

مراجعه به منابع دیگر که از صحت آنها مطمئن گردیده ام، مورد استفاده 

قرار دهم و در موارد گزارش های شفاهی با افرادی که اطالعی در اختیارم 

می گذاشته اند، با روش انتقادی و بازجویانه برخورد کرده ام. بدین معنی 

لف و در زمان های متفاوت از که داده مشخصی را با طرح سئوال های مخت

آن ها پرس و جو کرده ام و تنها در صورتی که تضادی در آنها مشاهده 

نشده است و با اطالعاتی که بعضاً خود داشته ام در انطباق می بوده، بنا را 

بر صحت آنها گذاشته ام. اما با همه این وجود مسئولیت نقل قول ها و 

 گفتۀ هر کسی به عهده راوی آنست.

در جلد اول این تحقیق سه گانه آورده ام که تجزیه و تحلیل ها و 

حتی نقل قول ها وحی منزل نیستند و ممکن است از خطا و نقص هم کم 

نداشته باشند. صاحب این قلم به هیچ وجه ادعا نداشته و ندارد که 

تاریخی بی شک و شبهه می نویسد، بلکه تنها به منظور کمک به افکار 

س مسئولیت نسبت به آنچه بر وطنش گذشته است، عمومی و احسا

دست به نگارش این سلسله مطالب تاریخی زده است، تا شاید محرکی 

برای ورود عموم باشد تا با خواندن این مجموعه حس کنند که پرده های 

پنهان دیگری هم وجود داشته و نیاز به کشف آنهااست  و از دست آن ها 

تحول از "کنند و ابعاد بازنشده این پدیده بر می آید، تا آنان هم یاری 

را برای نسل حاضر و نسل های آینده به عنوان یک  "آزادی به استبداد

 تجربه، هر چه بیشتر روشن سازند. 

نکته قابل ذکر دیگر این است که خوانندگان محترم به احتمال زیاد 

جلد در این سه تحقیق به پاره ای از مطالب بر می خورند که در هر سه 

کتاب تکرار شده است. این درست است، اما مقصود من اطاله  کالم و 

توضیحات صفحه پرکن نبوده است، بلکه در هر جائی که مطلبی تکرار 

شده، بُعد خاصی از آن مورد نظر بوده است. تکرار پاره ای از مطالب به 

 نظر نگارنده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که تکرار آن ، به معنای

اهمیت خاص مطلب است و کوشیده ام این اهمیت ویژه را به خواننده 

 منتقل کنم.

سرانجام، از همه دوستان و همراهانی که در تصحیح و انتشار هر سه 

جلدکتاب مرا یاری رسانده اند و از کمک های مادی و معنوی خود دریغ 

حسینی نداشته اند، کمال تشکر را دارم. از برادر عزیزم آقای علی امیر 

که دانسته های خود را بی دریغ در اختیارم قراردادند، باید صمیمانه 

سپاسگزاری کنم، همچنین از همه دوستانی که با نقدهای روشنگرانه 

اشان مرا در هر سه جلد کتاب یاری کرده و اطالعات و دانش خود را برای 

هر چه بیشتر روشن شدن جوانب مختلف مطالب مطروحه در اختیارم 

 شتند، سپاسگزارم. گذا

با وجودی که کوشش فراوانی شده است تا در نقل مطالب حقی از 

کسی ضایع نشود، با این وصف چه بسا از نظر کَس و یا کسانی در توضیح 

و یا نقل مطلبی، حقی از آنها فوت شده است، از این رو از همه خوانندگان 

میلی مرا از صمیمانه درخواست دارم با ارسال نظر خود و توضیحات تک

اصل موضوع مطلب آگاه گردانند تا در چاپ های بعدی و نیز از طرق دیگر 

 به جبران مافات بپردازم.

                              

 و توفیق همه از اوست 

  0383لندن، مهرماه              

 محمد جعفری    

 

 

 مقدمه
ری والیت فقیه و با توجه به آنچه اتفاق افتاده است، استقرار دیکتاتو

یا بهتر بگویم استبداد دینی به معنی درست کلمه، بعد از کودتا علیه 

ریاست جمهوری منتخب مردم و حذف وی صورت پذیرفته است. برای 

شکافتن مسئله باید به عقب برگردم و از زمان تشکیل شورای انقالب 

 شروع کنم. 

ۀ مردم بذر انحصارگری و حاکمیّت روحانیّت خارج از چشم تود

بپاخاسته و حتی خارج از چشم قریب به تمام مبارزین مشهور و بنام جزا 

اقلّّّّی با تشکیل مهمترین اهرم قدرت نیروی جانشین انقالب، ضد ملّّی و 

 مصدقی یعنی شورای انقالب در پاریس پاشیده شد.

(، 17شهریور  07ر یکی دو روز بعد از جمعه سیاه )صد آقای بنی

انی که هنوز آقای خمینی، در نجف بودند، به ایشان پیشنهاد کرد که زم

دستور تشکیل شورای عمومی انقالب که در آن از تمام استانهای کشور 

دار در آن شرکت کنند و مسائل جاری مملکت و انقالب را  افراد اس و قص

 {0}در آن حل و فصل بنمایند، بدهند.

ور سرّّی و مخفی آقای مطهری ، بط17آقای خمینی در نیمه دوم آذر 

که هسته اولیه آن آقایان  {1}را مأمور تشکیل شورای انقالبی کرد،

  {3}هاشمی رفسنجانی، بهشتی، باهنر، موسوی اردبیلی و مطهری بودند.

و موافقت آقای خمینی  {4} افراد دیگر باتفاق نظر آن پنج نفر فوق

آورد، در صورت قبولی  ای که آقای مطهری از آنها بعمل می و با مصاحبه

مصاحبه و پذیرفتن تعهدات عنوان شده به عضویت شورای انقالب 

از تعهدات عنوان شده آنچه که فاش شده است  {1}شدند. پذیرفته می

 عبارتند از: 

 {3}ـ عضو شورای جبهه ملّّی نباشند 0

 {7}ـ از طیف شریعتی نباشند 1

 {8}ـ از طیف مجاهدین نباشند 3

 {9}ه و اسامی افراد مستور و مکتوم باقی بماندـ مسائل طرح شد 4

 {01}ـ تابع نظر آقای خمینی باشند 1

 {00}ـ از طرفداران مصدّق نباشند 3

نه تنها آقای خمینی بلکه روحانیت حلقه اسرار وی در باطن مخالف 

کرد،  سرسخت دکترمصدّق بودند و در مواقعی هم که ضرورت ایجاب می

 کردند.  آن را اظهار می

یک جبهه ملّّی ـ  17در اردیبهشت »کند:  حوم بازرگان نقل میمر

اسالمی مشابه با نهضت مقاومت ملّّی از گروهها و شخصیّتهای محدود 

وفادار بمبارزه و آلوده نشده به دستگاه و دربار تشکیل شد که روحانیّت 

مبارز از مشارکت حضوری و اعزام نماینده در آن خودداری کرد و یکی از 

ه سابقه دوستی با دکتر بقایی دارد اظهار داشت که تردید ما آقایان ک

بدلیل طرفداری شماها از دکترمصدّق و عدم تسلیم مطلقتان به آقای 

اهلل طالقانی به  در ابتدای تشکیل شورای انقالب آیت {01}«خمینی است.
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دلیل عضویّت در شورای مرکزی جبهه ملّّی از شورای انقالب حذف بوده 

 {03}است.

ن پنج نفر هسته اولیه شورای انقالب باستثنای آقای مطهری و هما

موجودیت حزب  17بهمن  19ای در تاریخ  با اضافه شدن آقای خامنه

 {04}جمهوری اسالمی را اعالم کردند.

در اعالمیه اعالم موجودیت حزب جمهوری اسالمی، جنبش 

مشروطه به نهضت جنگل وصل شده و نهضت ملّّی شدن صنعت نفت را 

را در جهت « حزب جمهوری اسالمی»ف نموده و سپس تأسیس حذ

 {01} هدفهای اعالم شده از سوی رهبر جنبش امام خمینی اعالم کردند.

، 17دی  00آور باشد که از کجا پرفسور کاتم در تاریخ  شاید تعجب

ماه قبل از انتخابات مجلس  04روز قبل از تشکیل آن و حدود  43حدود 

ت که حزب جمهوری اسالمی با جذبه روحانی دانس شورای اسالمی می

  {03}های مجلس را قبضه خواهد کرد. آقای خمینی اکثریّت کرسی

در دراز مدت قطعاً در نظر دارد که براساس جذبه  جنبش خمینی»

کند چنین  روحانی خمینی یک حزب سیاسی تشکیل دهد کاتم فکر می

کند بدست  های مجلس را که بر سر آن رقابت می حزبی تمام کرسی

 «خواهد آورد.

باید فشار روی نهضت »گوید  کاتم به مأمور سفارت در تهران می

ای برای یک توافق با بختیار بیندیشد، ولی نه  آزادی وارد نمود که چاره

 {07}«ای که بر خط سازش ناپذیر خمینی غلبه کند. باندازه

که بطور کامل همۀ شش شرط عنوان شده  نهضت آزادی با وجودی

برای عضویّت در شورای انقالب دارا نبود بویژه که طرفدار مصدّق بودند  را

شناختند و  و تابع مطلق آقای خمینی نیز نبودند، چون روحیه آنها را می

 دانستند که:  می

 ها هستند. ها جدا شده و خارج از آن ای ـ با جبهه

 شناسند.  روابطی داشته و آنها را می ها ـ با غربی

 اشان از مقلدین آقای خمینی هستند. بد و بعضیـ مسلمان متع

 ـ تکنوکرات مبارز و صدیق هستند. 

 ـ آدمهای سر سخت برنده و قاطع نیستند.

 ـ در بسیج کردن مردم و بویژه جوانان ناتوان هستند. 

 ـ قدرت ایستادگی در برابر آقای خمینی را ندارند.

بودیم که بعداً  دوستان و من هم غافل از این»و بقول آقای بازرگان 

ای با ما خواهند کرد و مرا بطور موقت برای جلب اعتماد مردم  چه معامله

گذارند و راه و  ایران و خارج و اعتبار انقالب بعنوان قدرت در آنجا می

 {08}«برنامه خودشان را گام به گام دنبال خواهند کرد.

تن اش با در دست داش به این علّّت آقای خمینی و روحانیان حلقه

وزنه اصلی شورای انقالب بعضی از آنها را برای عضویت در شورای انقالب 

 و سپس برای تشکیل دولت موقت مناسب تشخیص دادند. 

دانست که در اوج  آقای خمینی با هوشیاری و تیزبینی که داشت، می

را در ظاهر مأمور تشکیل دولت بکند.  ها تواند روحانی پیروزی انقالب، نمی

انتخاب را تا فرارسیدن فرصت مناسب در آقای مهندس لذا بهترین 

 بازرگان و دوستان وی دیده بود. 

حقیقت امر این است که »شوند:  آقای بازرگان بدرستی متذکر می

کردند.  مردم توجه و انتظار نداشتند و قصد حاکمیّت روحانیت را باور نمی

روحانیت رهبری را حق انحصاری  1/1/17واال امام در نجف در تاریخ 

و صریحاً اظهار  {09}اعالم کرده و سایر جناحها و شخصیتها را طرد

 01نهضت مقدس اخیر ایران که ابتداء شکوفائیش از »داشته بودند: 

بود صد در صد اسالمی است و تنها بدست توانای روحانیون با  41خرداد 

ریزی شد. و برهبری روحانیت  پشتیبانی ملّّت مسلمان و بزرگ ایران پی

شود و نهضت  ای یا شخصی یا جمعیتی اداره شده و می اتکاء به جبهه بی

دخالت دیگران در امر رهبری که از آن  ساله چون اسالمی است بی 01

 {11«}هد داشت.روحانیت است ادامه دارد و خوا

اعالمیه حاکمیت انحصاری روحانیت و طرد سایر جناحها، نهضت 

ای از  أسف انداخته و آنها طی نامهآزادی خارج از کشور را به تحیّر و ت

شوند. آقای خمینی در پاسخ به آنها،  آقای خمینی خواهان رفع ابهام می

طبق روش خود، دستی به سر و گوش نهضت کشیده و گفته است که 

امروز باید افراد »منظور من نهضت آزادی نبوده بلکه دیگران هستند: 

کشور و جمیع جناحهای  محترم نهضت آزادی ایران در داخل و خارج از

اسالمی ایدهم اهلل تعالی بدون از دست دادن فرصت دست در دست 

یکدیگر نهاده و این امر حیاتی که برچیده شدن رژیم پهلوی است، 

مبارزه و بدون مناقشات ملّّت را بسوی هدف نهایی که ایجاد حکومت 

 10المیه مرقوم شده بود که در بند اوّل اع«... اسالمی است هدایت نمایند

شعبان ابهامی است که آلت دست بعضی از افراد مغرض شده است. باید 

متوجه باشید که آن بند بدنبال مطالبی بود که نهضت ایران را غیراسالمی 

نمود و زحمات  کرد و دانسته یا ندانسته ملّّت را از آن جدا می معرفی می

طیر من مکلّّف داد. در این مورد خ چندین ساله همه را بنفع شاه هدر می

های اساسی مبارزه ایران را نشان  بودم اشتباه آنان را گوشزد نمایم و پایه 

دارم که این بند مربوط بکسانی است که نهضت  دهم. لذا صریحاً اعالم می

اش  نمایند که نتیجه اصیل ایران را به امر سیاسی غیراسالمی ترسیم می

های خود شاه را  حبهها و مصا که در نوشته حفظ شاه است نه کسانی

دهند و نه کسانی که  قرار می« شاه»یا « آزادی»محکوم و بر سر دو راهی 

ها و سخنرانیهای خود پیوستگی و همگامی  در طول مبارزات در نوشته

خود را با اسالم و انزجار و تبری خود را از رژیم منحط پهلوی اعالم 

 {10}«ام. ح نمودهاند چنانچه در اکثر نوشتجات خود بدان تصری نموده

با اعالمیه فوق و پاسخ به نهضت آزادی و بعضی مطالب دیگر وی در 

پاریس و چگونگی تشکیل شورای انقالب کامالً معلوم است که قصد آقای 

خمینی حاکمیّت مطلق روحانیّت است. امّا چون به اجراء گذاشتن یک 

قدم به  کند بیند، سعی می مرتبه و کامل آن را غیرممکن و خطرناک می

تر  تر و تنگ قدم و در فرصتهای بدست آمده و یا ایجاد شده حلقه را تنگ

 کند تا سرانجام پیروزی نهایی بدست آید. 

با توجه به مطلب فوق، پس چرا آقای خمینی که قصد و هدف 

اش رهبریت کامل انقالب بدست روحانیّت بود، از همان اوّل کار آن  نهائی

اش را برای مردم باز نکرد و به عکس در  سینه را به اجراء نگذاشت و حتی

پاریس وعدۀ همه نوع آزادی و حقوق فردی و اجتماعی و اداره کشور 

داد؟ پاسخ در خور این سوال را در دو نکته  بدست خود مردم را سر می

 زیر باید جستجو کرد: 

ـ ملّّت ایران یکپارچه مانند سیل خروشان در سراسر کشور برای 0

آزادی، استقالل و استیفای حقوق خویش در صحنه مبارزه بدست آوردن 

 آماده و حاضر به همه نوع فداکاری و از خودگذشتگی بود. 

ـ دولت و یا نیروی جانشین انقالب و رژیم شاه که در پاریس و 1

بیرون از حضور نمایندگان واقعی قاطبه مردم ایران نطفه آن در حال 

گرفت. عالوه  بود، شکل می بسته شدن و در شرف بدست گرفتن قدرت

بر این، توجه نداشتن مردم به معنای مفاهیم و اصطالحاتی از قبیل: آزادی 

فردی و اجتماعی، حکومت قانون، حکومت ملّّی، جمهور مردم، قانون و... 

که آقای خمینی با توجه به معنا و مفهوم آنها در فرهنگ خاص خود که با 

برد و اینجانب در کتاب  ت بود بکار میمفهوم آنها در نزد تودۀ مردم متفاو

 37ـ71در صص « 0پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد ـ »

 ام باید به دو نکته ذکر شده افزود.  توضیح داده ها را آن

دو نیرو و یا دو جریان فوق پابپای هم در حرکت بود و به میزانی که 

کرد، نیروی اول  قبضه میساخت و یا  جریان دوم، ارکان قدرت را می
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شد تا سرانجام در این جدال و درگیری نیروی اول ـ  ضعیف و ضعیفتر می

که صاحب انقالب و کشور بود ـ به کنار رانده شده و در پایان به حذف 

 کامل آن بدست نیروی دوم منتهی گردید. 

به علت وجود نیروی اول یعنی ملّّت فداکار حاضر در صحنه و رها 

ه داخلی و خارجی تحقق کامل خواسته آقای خمینی در بدو شده از سلط

امر امکان پذیر نبود. گرچه آقای خمینی عالئمی در رابطه با حاکمیت 

داد. امّا جرأت اینکه  روحانیت و رهبری مطلق آن، از خود بروز و ظهور می

بطور آشکار مکنونات قبلی خود را بر زبان آورد نداشت و هنوز از تودۀ 

 ادیخواهان و ملیون در صحنه واهمه داشت. مردم و آز

نکته بس مهم که آقای خمینی را قادر به انحصار در آوردن قدرت 

طلبان نه تنها تدبیری  ساخت اینست که از جانب آزادیخواهان و استقالل

در جهت سازماندهی مردم حاضر در صحنه برای اجرای پروژه تثبیت 

و اجتماعی پراخته نگردید، آزادی بدست آمده و استمرار حقوق فردی 

خواست باور کند که آقای خمینی شخصاً در صدد تحکیم  بلکه نمی

حاکمیت مطلق روحانیت است، به این علّّت فرصت بدست آمده به طرق 

مختلف به طرف مقابل یعنی آقای خمینی و روحانیت واگذار گردید و آنها 

اه، جهاد ها، سپ نیز با قبضه کردن ارگانهای جدیدالتأسیس کمیته

سازندگی، دادگاههای انقالب و... توانستند سلطه خود را در طول زمان بر 

 مردم و حذف تمامی آزادیخواهان غلبه دهند. 

از آزادیخواهان بدالیل مختلف  ای جامعه و حتی بخش قابل مالحظه

توان شناخت و تحمیق همه جانبه خود را از طرف روحانیت و بویژه آقای 

شد، قلمها،  فاصله زیادی باید طی می {11}ه بود.خمینی از دست داد

شد تا  زبانها و قدمها برای استقرار دیکتاتور باید شکسته و بریده می

های متفاوت که فرصت و  گشت. عالوه بر حادثه دیکتاتوری مستقر می

گذاشت، سه واقعه مهم عصای دست  بهانه در اختیار آقای خمینی می

توری گردید و آن سه عبارتند از: اشغال آقای خمینی در استقرار دیکتا

سفارت آمریکا وسیله دانشجویان پیرو خط امام، انقالب فرهنگی و جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران. و از این سه حادثه، اشغال سفارت آمریکا 

های کشور،  وسیله دانشجویان پیرو خط امام که موجب انسداد دارائی

و تجاوز نظامی عراق و امضای تحریم اقتصادی، انزوای کامل سیاسی 

قرارداد الجزایر گردید، از رویدادهای پس از انقالب است که فرصت کامل 

ر را در صد جمهور آقای بنی برای حذف همه آزادیخواهان و از جمله رئیس

 {13}اختیار آنان گذاشت.

دهد و مدارک و اسناد موجود  تا جائی که معلومات من وسع می

ر تا مدتی صد صدریها و بویژه آقای بنی ت دارند، گروه ما یعنی بنیحکای

بعد از آمدن به تهران از چگونگی تشکیل و ترکیب شورای انقالب، دولت 

ها هیچگونه  ها و بویژه آمریکایی موقت و گفتگوها و قرار و مدار با غربی

 اطالعی نداشتیم. 

جمهور منتخب  تا علیه رئیسچون بحث در اطراف حذف و یا کود

مردم است که بباور من یک واقعیت عینی است که با حذف آقای 

فر در جلسه طرح  که آقای مهندس علی اکبر معین ر، همانطوریصد بنی

اناهلل و اناالیه »عدم کفایت سیاسی وی با صدای رسا گفت: 

کتاتوری و استبداد خواهی و استقرار دی روز مرگ آزادی {14}،«راجعون

ای  دینی فرارسیده بود. برای روشن شدن این پروسه الزم است که گرده

ر گرچه در صد ر را توضیح دهم: آقای بنیصد مختصر از وضعیت آقای بنی

خارج از کشور بدلیل سخنرانیها، کنفرانسها، بحثهای آزاد و سایر 

گی دینی و اجتماعی سرشناسترین سیاسیون فعالیتهای سیاسی فرهن

خارج از کشور بود. اما وی تا قبل از آمدن به تهران همراه پرواز انقالب 

 ای در داخل کشور نبود.  فرد چندان شناخته شده

ایها، بعضی محافل روحانی و غیرروحانی سطح باالی جامعه کم  جبهه

شر و نشر داشتند، ها هم که با وی ح شناختند، نهضتی و زیاد او را می

مابین برقرار نبود. در اوج پیروزی انقالب بعضی از  ای فی رابطه حسنه

ایشان در ایران منتشر شده بود. اولین بار که آقای خمینی به   کتابهای

پاریس آمد در ایران و خارج از ایران از وی بعنوان مشاور و یار نزدیک 

ورود آقای خمینی به  شد و بویژه که هنگام آقای خمینی نام برده می

ای در ایران گفته بود آقای خمینی بر  پاریس آقای پسندیده در مصاحبه

 ر وارد شد. صد ابوالحسن بنی

ر بالفاصله بعد از ورود به تهران به ایراد سخنرانیهای صد آقای بنی

شور و مختلف و تشکیل بحثهای آزاد پرداخت و برای حل مسائل ک

ای، بحث آزاد را با شرکت همۀ  اجتناب از برخوردهای گروهی، دسته

 ها پیشنهاد کرد.  گروهها و دسته

شماری اظهار وجود کردند و  در فردای پیروزی انقالب گروههای بی

هر گروهی چه کوچک و چه بزرگ، چه وابسته و چه مستقل، انقالب را از 

تمامی آنها درصدد کسب  دانستند و لذا آن خود و حق مسلم خود می

قدرت و یا بردن سهمی از انقالب بودند. و حتی به سهم خود هم قانع 

دانست.  نبودند بلکه هر گروه، انقالب و بویژه رهبری آن را حق خود می

مجاهدین و فدائیان خلق که به زعم خود، تنها راه پیروزی را مبارزه 

که این  لیرغم ایندانستند ـ و ع مسلحانه و خود را پرچمدار آن می

تئوری، در عمل کارآیی خود را در ایران از دست داده بود و 

به بعد کامالً متالشی و اعضایشان اعدام، زندانی  14سازمانهایشان از سال 

دانستند و  و یا متواری شده بودند ـ انقالب را به تمام از آن گروه خود می

 شمردند.    دیگران را غاصب آن می

المی هم که به ابتکار آقای بهشتی و با کسب حزب جمهوری اس

اجازه و همیاری آقای خمینی برای قلع و قمع دیگران تشکیل شده بود. و 

حزب توده نیز که درصدد سوار شدن براریکه انقالب و قدرت بود، برای 

ها با حزب جمهوری  ساقط کردن دیگران و بویژه ملیون و ملّّی مذهبی

شد. و استراتژی خود را بر حذف ملیون،  اسالمی و روحانیون همداستان

خواهان با دست روحانیون و آقای خمینی  ها و سایر آزادی ملی مذهبی

استوار کرد و چون آخوند را مرتجع، ناتوان و الیق اداره کشور 

های فوق و با داشتن نفوذ در دستگاه  دانست، لذا، بعد از حذف دسته نمی

ای  کمک حزب ما در را کار سادهروحانیت، قیچی کردن و حذف آنان با 

 پنداشت.  می

کومله و بعضی از احزاب چپ در کردستان هر روز حادثه آفرینی و 

علم جدائی کردستان را برافراشته بودند، فدائیان خلق از همان ابتداء در 

 گنبد و جاهای دیگر دست به ایجاد بلوا و آشوب زدند...

لحه و اسناد و مدارک آوری اس در یک چنین فضایی گروهها به جمع

علیه یکدیگر پرداختند و هر روز در گوشه و کنار مملکت به ایجاد بلوا 

مشغول بودند. و هیچ گروهی حقی برای دیگران قائل نبود و آقای خمینی 

که بعنوان مرکز ثقل انقالب در بین تودۀ مردم و سوار بر احساسات آنها 

 ل نبود. شده بود، هیچ حقی برای هیچیک از گروهها قائ

تمام اینها برای تودۀ مردم که صاحب اصلی انقالب بودند، هیچ حقی 

قائل نبودند. و وقتی به ظاهر به تودۀ مردم و دفاع از حقوق آنها استناد 

ای را قبول داشتند که پیرو آنها و راه و  کردند، در حقیقت آنها توده می

داد، آن  ها، نظر میروش آنها باشد و اگر احیاناً توده خالف رأی و نظر آن

شمردند. در یک چنین دنیای وانفسایی آقای  توده را نفهم و ناالیق می

ها را سرداد که با  ر، ندای بحث آزاد با شرکت تمام گروهها و دستهصد بنی

نظیر همۀ اقشار مردم به استثناء چند گروه روبرو گردید. و  استقبال بی

ان نماینده خودش یاد کرد و گفت: همه گروهها آقای خمینی از وی به عنو

توانند با نماینده ما در بحث آزاد رادیو و تلویزیون شرکت  ها می و دسته

کنند و قرار شد که مدیریت صدا و سیما ترتیب انجام بحث آزاد را فراهم 
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آورد که چند بحثی انجام شد و سپس از ادامه آن جلوگیری بعمل آمد. 

 {11}و تلویزیون بحث آزاد ادامه پیدا کرد.ولی خارج از رادیو 

ر و دوستانش تأسیس روزنامه انقالب صد از دیگر کارهای آقای بنی

ر و صد و حتی قبل از آن آقای بنی 13ـ  17اسالمی است. در سالهای 

ای مستقل در ایران را در سر  بعضی از دوستانش فکر ایجاد روزنامه

تند و بارها بحث شده بود که برای حفظ و حراست از آزادی و داش

استقالل و حقوق فردی و اجتماعی و شکوفائی کشور در دنیای امروز، 

 رود.  روزنامه یکی از ارکان مهم آن به شمار می

با چنین تفکری در ایران بعد از پیروزی انقالب برای فراهم کردن 

مل آمد و سرانجام روزنامه ای کوشش بع وسایل ایجاد چنین روزنامه

خرداد  07، انتشار پیدا کرد و تا 0318خرداد  19انقالب اسالمی در تاریخ 

شماره منتشر شد و  117که وسیله انحصارگران تعطیل گردید، جمعاً  31

طیف وسیعی از افراد مختلف را به خود جلب و جذب کرد. اهم اهداف 

مه انقالب اسالمی عبارت اصلی و مورد قبول همۀ دست اندرکاران روزنا

 بود از:

طلبان در  ـ سامان و سازمان دادن مبارزه آزادیخواهان و استقالل

 مقابل استبدادگرایان و انحصارطلبان. 

ـ نشان دادن کاربرد سیاست موازنه منفی )عدمی( در ابعاد مختلف 

آن بمنظور تنها روش دستیابی به آزادی و استقالل چه در عرصه کشور و 

تر نه زیر بار ظلم رفتن و  عرصه فردی و اجتماعی و یا بعبارت سادهچه در 

 نه ظالم بودن نسبت به خودی و بیگانه.

ـ تحقق بخشیدن و جا انداختن بحث آزاد جهت دستیابی به حل 

 مسائل کشور.

حلهای گوناگون صاحب نظران، محققین و  ـ انتشار نظرات و راه

 روشنفکران.

 دی و اجتماعی.ـ دفاع از آزادی و حقوق فر

ـ حفظ و حراست از منزلت، حرمت و شرافت انسانها از دستبرد 

 انحصارگران. 

ـ پیراستن اسالم از افکار یونانی و التقاطی چپ و راست در حد 

امکان و بیان اسالم بعنوان دین آزادی و آزادی بخش که متضمن حقوق و 

 آزادی انسان در ابعاد مختلف آن است.

و استقالل در ابعاد گوناگون آن و بدست دادن  ـ مطرح کردن آزادی

ضابطه و معیار برای سنجش آن و تشخیص سره از ناسره و حفظ آن از 

 دستبرد انحصارگرایان و مستبدان. 

ایم، بحق  با تمام فراز و نشیبهائی که در اهداف فوق داشته      

توان گفت، روزنامه انقالب اسالمی دو جریان آزادیخواهی و  می

طلبی را به معنای درست کلمه  طلبی و انحصارگری و قدرت قاللاست

دهد و از این نگاه، انقالب اسالمی تاریخ مدون دو جریان  بوضوح نشان می

فوق است و این نقش است که استبدادگرایان والیت فقیه و دیگر 

مستبدان را برآشفت و با وجودی که آنها صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

های دیگر را در  بر و محراب و جمعه و جماعات تمام رسانهو عالوه بر من

اختیار داشتند، تا روزنامه آزاد بود، قادر به تعطیل همۀ حقوق و آزادیها 

طلبان تبدیل  نشدند و این روزنامه به تنها صدای آزادیخواهان و استقالل

در شده بود و به حدی آنها را در تنگناه قرار داده بود که بازجوی اینجانب 

ام که باید اسیر دست شما  من چه گناهی کرده»مقام پاسخ به اینکه 

کنی که بیگناهی. هر چه هست زیر سر توست و  گفت، تو فکر می« باشم

تو بود. دیدی وقتی روزنامه را   همه فسادها و اغتشاشات زیر سر روزنامه

روزنامه تنها  ر نتوانست تو بگوید. و بحقصد تعطیل کردیم آقای بنی

ر بود که با خاموش کردن روزنامه، صدای وی را نیز خاموش صد صدای بنی

 کردند. 

 

 

 لفصل او
 ر و حزب جمهوری اسالمیصد بنی

 

در دوران دولت موقت آقای خمینی عالوه براینکه از طریق انتصاب 

شوری، دست به تشکیل نمایندگان خود در تمام ارگانهای لشکری و ک

دولت در دولت زد و روحانیت را غیرمستقیم در تمام امور دخالت داد، در 

همان دو سه ماهه اول پیروزی انقالب پس از تشکیل ارگانهای 

ها، جهاد  جدیدالتأسیس دادگاههای انقالب، سپاه پاسداران، کمیته

گیری آن بدست حزب جمهوری اسالمی  سازندگی، مدیریت و تصمیم

و خود این  {13}فتاد و در واقع آنها را از دست دولت موقت قاپیدندا

گذاری الی چرخ دولت موقت  ارگانها تبدیل به عامل مهم چوب

 {17}گردید.

ر هنگام ورود به ایران و علیرغم اینکه صد علیرغم اینکه آقای بنی

اعدامهای روز بعد به عضویت شورای انقالب در آمد، به  41ـ  11وی 

آسای خلخالی، شکنجه و اعمال نادرست دادگاههای انقالب و  برق

کرد و از طریق فعالیتهای شبانه روزی و  سانسور مطبوعات انتقاد می

شرکت در بحثهای خالق و سخنرانیها در سراسر کشور نام وی در همه جا 

ر تا صد بر سر زبانها افتاده بود، رابطه حزب جمهوری اسالمی با آقای بنی

قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ظاهر خوب بود و در شورای انقالب 

نیز که روحانیت و حزب وزنه سنگین را در دست داشتند، غالباً از 

گویند  صدر خود می کردند. و آقای بنی طرحهای مختلف وی حمایت می

 {18}«م.کرد تا مجلس خبرگان از آنها با نهایت صمیمیت دفاع می»که 
 

 ر در حزبصد عضویت بنی  بحث
صدر  در همان اوایل تشکیل حزب، آنها کوشش کردند که آقای بنی

و بعضی از دوستانش را به عضویت شورای مرکزی حزب درآورند و حتی 

نفر از دوستانش را نیز به عضویت شورای مرکزی  1ـ  3حاضر شده بودند 

ه چندین جلسه مذاکره شده بود و توافقی حزب بپذیرند. در این رابط

ر از پیوستن به حزب خودداری ورزید. صد بعمل نیامد و سرانجام آقای بنی

ر از ورود به حزب، آنها نام وی را جزو لیست صد با وجود امتناع آقای بنی

 نامزدهای انتخاباتی خود برای مجلس خبرگان قرار دادند. 

ر با حزب، تعدادی از دوستان صد در حول و حوش مذاکره آقای بنی

امیر حسینی، حسن شمسائی و  ر که از جمله آقایان علیصد آقای بنی

ای که من پیش دوستان آنها را استانداران نامیده بودم و  اینجانب با عده

طاهر احمدزاده، مهندس  عبارت بودند از آقایان امیرحسین پوالدی،

صادق امیر حسینی، دکتر محمد باقر شاپور، فریدون قشقایی، ایمان 

شد و در رابطه با  شهیدی، علی شمسائی و... گهگاهی جلساتی برگزار می

ای هم  آمد. یکی دو جلسه مسائل مختلف مملکتی بحث و گفتگو بعمل می

 ر در آن شرکت کردند. صد آقای بنی

ای که با آنها داشتیم در منزل آقای ایمان شهیدی  آخرین جلسه

ر صد واقع در میدان ونک خیابان برزیل برگزار شد. در آن جلسه آقای بنی

هم دعوت شده بود. بعد از اینکه وی به جمع پیوست، بعد از کمی گفتگو 

شان در از وی پرسیده شد، مذاکره با حزب جمهوری به کجا کشید؟ ای

اشان با حزب توضیحاتی داد و بحث بود که آیا با شرایط  مورد مذاکره

عنوان شده، به حزب برویم و یا نرویم. یادم هست که من رو کردم به 

خواهید به حزب  ر اگر میصد ر و بشوخی گفتم: آقای بنیصد آقای بنی

سر بگذارید و خیال ما را راحت کنید. از  ای هم بروید، لطفاً یکباره عمامه
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 آن به بعد بحث رفتن و نرفتن به حزب در پیش ما خاتمه یافت. 

ر به صد در دولت شورای انقالب با موافقت شورا، آقای بنی

گیری و همزمان  سرپرستی وزارت امور خارجه جهت حل بحران گروگان

ردید. با وجودیکه کم و زیاد به وزارت اقتصاد و دارائی منصوب گ

ر و حزب و شورای انقالب در مورد حل صد برخوردهایی بین آقای بنی

گیری و ایستادگی نکردن آنان در مقابل آقای خمینی و  بحران گروگان

دانشجویان پیرو خط امام، در مورد تصمیمات شورای انقالب، وجود 

 ن بد نبود. مابی داشت ولی بطور نسبی رابطه فی

گردش امور مبین این نظر است که آقای خمینی و حزب جمهوری 

که در صدد قبضه کردن کامل قدرت و اداره کشور به رهبری روحانیت 

بودند، در بدو امر نهضت آزادی و دوستان مرحوم بازرگان و دولت موقت 

اجرای طرحهایش  ر وصد دیدند و با حمایت از آقای بنی را مقابل خود می

 کوشش در تضعیف نهضت آزادی و دولت موقت داشتند.

بنابه گفته دوستم آقای اسمعیل ناطقی که یکی از اعضای نهضت 

ای آقای  آزادی بود و با دکتر بهشتی نیز رابطه خوبی داشت، در جلسه

بهشتی به وی و بعضی دیگر از اعضای نهضت گفته بود که شماها باید 

و آقای دکتر حسن حبیبی،  {19}نهضت روشن کنید.تکلیف خود را با 

دانست که قصد بهم پاشیدن  صادق طباطبائی و مهدی نواب را عاملی می

ای از اعضای نهضت آزادی و  اند. وی جدائی عده نهضت را در سر داشته

در این رابطه  18دادن اعالمیه انفصال از نهضت را در همان سال 

 {31}دانست. می

خبر دیگری که آقای ب ح گ یکی از اعضای قدیمی این گفته وی با 

گفت: آقای  و با نفوذ اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا که می

نواب و صادق طباطبایی عامل پیشبرد خط آقای بهشتی در اتحادیه، بعد 

 ، در اختیارم گذاشت، همخوانی دارد. 0از بازگشت وی به ایران بودند

حزب جمهوری و آقای خمینی، آقای  در یک چنین موقعیتی

کردند که در نهایت  دیدند و چنین تصور می ر را در مقابل خود نمیصد بنی

وی نیز به جرگه آنان خواهد پیوست و یا حداقل در آن زمان جنگ در 

 دیدند.  چند جبهه را مقرون به صالح خود نمی

ی بهشتی در صدد با وجود رهبریت بالمنازع آقای خمینی، آقا

تصاحب اهرمهای مختلف قدرت وسیله حزب و سایر دوستان خود بود و 

های تسبیح که به نحوی آنها را  در این رابطه درست به مانند دانه

ها به آخوندک آن ختم شود، وی نیز  کنند که همۀ دانه همآهنگ می

 داد که در نهایت همه چیز به ها را به زعم خود جوری آرایش می مهره

و  1خودش ختم شود و رهبری خود را بعد از آقای خمینی تضمین کند

کرد که در زمان حیات  گذاشت و طراحی می حتی پا را از این هم فراتر می

آقای خمینی وی را در حد رهبر تشریفاتی و صوری معزّّز و محترم که به 

ظاهر همه چیز در ید اختیار ایشان است، اما در عمل و بنام ایشان، 

ردانی همه امور را در دست خود داشته باشد، تقلیل دهد، عمل کارگ

های آقای بهشتی و روابطش  کرد. از طرف دیگر آقای خمینی از نقشه می 

خبر نبود و از وی حداقل اطمینان خاطر نداشت و به  با آمریکائیان بی

همین علت در آن دوران در مواقع مختلف برای جلب نظر آقای خمینی از 

و باز شاید از جمله به  {30}کرد هاشمی رفسنجانی عمل می طریق آقای

این علت باشد که وقتی آقای بهشتی حتی پوسترهای تبلیغاتی برای 

ریاست جمهوری خود را چاپ کرده بود و دوبار از آقای خمینی خواسته 

شد که اجازه دهند آقای بهشتی خود را نامزد ریاست جمهوری 

                                                           

با آقای ح. ر. گ.، از اعضای ارشد اتحادیه انجمنهای اسالمی ـ گفتگوی اینجانب 0
 دانشجویان در اروپا و از دوستان سابق آن دو نفر.

 ـ کوشش برای به تصویب رساندن والیت فقیه بدین منظور بود. 1

رد و برای ختم غائله اعالم کرد که بشدت با آن مخالفت ک {31}کند،

روحانیون مجاز نیستند در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد 

عالوه بر اینها آقای بهشتی در بین مراجع و روحانیون نیز  {33}کنند.

آدم خوشنامی نبود. با این زاویه اگر به انفجار حزب جمهوری اسالمی 

 تر حل گردد. نگریسته شود، شاید معمای انفجار حزب به

دولت موقت وسیله هیأتی قانون اساسی جمهوری اسالمی که در آن 

نه بحثی و نه اسمی از والیت فقیه در آن آمده بود تهیه و به تصویب 

هیئت دولت رساند و با بحث و بررسی در شورای انقالب مورد تصویب 

 قرار گرفت. آقای خمینی و سایر مراجع نیز آن را تأیید کردند. 

خمینی و اکثریت شورای انقالب بدلیل وضعیت ناآرام کشور،  آقای

نظرشان این بود که قانون اساسی تهیه و تصویب شده، از طریق رفراندوم 

به تصویب ملّّت ایران برسد و مسئله را خاتمه دهند، امّا آقای بازرگان 

وزیریش  که به مردم قول داده شده بود و در حکم نخست بدلیل این

د که قانون اساسی از طریق مجلس مؤسسان باید به نوشته شده بو

تصویب برسد، بر سر ایجاد مجلس مؤسسان قانون اساسی پافشاری 

کرد و یکی دوبار هم که مسئله در حضور آقای خمینی بحث شده بود،  می

 به راه حلی نرسیده بودند. 

آقای خمینی در آن زمان شخصاً موافق بود که قانون اساسی تهیه 

ریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب برسد و حتی آقای شده از ط

دانید اگر مجلس  گفت شما نمی کرد و می هاشمی رفسنجانی استدالل می

نفری در حال حاضر تشکیل شود اکثریت آن را در   111ـ  311مؤسسان 

وضعیت فعلی آخوندهای مرتجع در دست خواهند گرفت و دیگر آن را 

خواهید دید که چه بالیی بر سر شما رها نخواهند کرد و آن وقت 

پس بهتر است که قانون اساسی از طریق رفراندوم به  {34}آورند. می

تصویب ملّّت برسد و قال قضیه کنده شود. در اینجا حق به جانب آقای 

ها،  هاشمی است و معلوم شد که نهضت آزادی و ملیون و ملّّی مذهبی

 اند.  کرده ای زندگی می ستهشناختند و در محیط ب مردم کشور خود را نمی

اهلل طالقانی  به هر حال در آخرین جلسه و برای حل مشکل آیت

نفری، مجلس  111ـ  311کند که به جای مجلس مؤسسان  پیشنهاد می

نفری از خبرگان کشور تشکیل شود و در آن  31ـ  71مؤسسان کوچک 

  {31}مجلس قانون اساسی تهیه شده، به بحث گذاشته و تصویب شود.
 

 خبرگان و بهشتی

آقای بهشتی که در مجلس خبرگان فرصتی بدست آورد علیرغم 

اینکه وی به والیت فقیه اعتقاد نداشت، مجلس را در جهت تصویب 

والیت فقیه برای رسیدن به امیال خود پیش برد. وی که نقشه رهبری 

دانست و آقای  پروراند و آن را حق مطلق خود می ایران را در سر می

ر که در مجلس خبرگان از مخالفان پروپا قرص والیت فقیه بود و دص بنی

در آن موقع نامش به نیکی و توانایی در سراسر کشور بر سر زبانها افتاده 

شود گفت تنها روشنفکری که توانسته بود نظر تودۀ مردم را به  بود و می

در مقابل خود و  ای بدست آورده بود را خود جلب کند و پشتوانۀ توده

ر را صد هایش یافت و در آنجا کامالً متوجه شد که آقای بنی مزاحم نقشه

 تواند به جرگه خود در آورد.  نمی

در یک چنین فضایی حزب جمهوری اسالمی ـ که بهتر است بگویم 

آقای بهشتی، چون حزب آلت دست وی بود ـ با پشتگرمی آقای خمینی 

حمایت وی تأسیس شده بود، کوشش خود را با اهرمهای  و با تأیید و

 ر گذاشتند.صد قدرتی که داشت، حداقل در مرحله اول بر مهار آقای بنی

آقای خمینی که شخصیتی سیاسی بسیار توداری بود و بسادگی 

کرد و اساس  اش آشکار نمی مکنونات قلبی خود را تا رسیدن موقع ویژه

توازن قوا قرار داده بود، تا جائی که امکان داشت  رهبریش را بر
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ای شاخص بشود و بنابر این  گذاشت که شخصی و یا حزب و دسته نمی

ر به مهار حزب و یا بهتر بگویم صد آمد که از طریق آقای بنی بدش نمی

آقای بهشتی بپردازد تا در نهایت حل مشکالت در اختیارش و با دست 

ر از آن غافل گشته و به صد ای بود که آقای بنی د و این نکتهخودش باش

طرف و عادل و  آقای خمینی بصورت عارف قدیسی که بمثابه شخص بی

که هم و غمش را بر آزادی و استقالل و شکوفایی کشور نهاده و در  کسی

 نگریست.  نهایت نیز جانب حق را خواهد گرفت می

ر که بنابر اعتقاد و تئوری اساس صد آقای بنی برعکس آقای خمینی،

کارش را برموازنه عدمی قرار داده بود و گرچه در عمل مواردی پیش آمده 

بود که خارج از موازنه منفی عمل کرده است. امّا وی نسبت به مسائل 

های  اساسی نظیر سانسور بطور کلی و سلب آزادی مطبوعات و رسانه

  دید آزادیها، وجود شکنجه تحت هر عنوانی، نقض حاکمیتگروهی، ته

ملّّی و استقالل، سلب حقوق آحاد مردم کشور بسیار حساس بود و آن را 

تافت و طرف مقابل هم برای قبضه کردن قدرت، نه تنها آنها را به  برنمی

دانست که باید با تکیه بر قدرت و  شمرد بلکه بر خود فرض می چیزی نمی

به قلع و قمع همه کسانی که تمکین  {33}اد صلحا،ایجاد استبد

کنند، پرداخت. اینجانب که متجاوز از سی و پنج سال است که با  نمی

توانم گواهی دهم که  ام، می ر حشر و نشر و همکاری داشتهصد آقای بنی

وی حقیقتاً شخصیتی آزاده و آزادیخواه و دموکرات منش است و در 

ی بحدی آزادمنش است که با ارزش مطلق دادن به رعایت آزاد

حد و  خودجوشی انسانها، ما و یا بهتر است بگویم من از دست آزادی بی

شدم. وی در کار و مسئولیت هیچ فردی ـ جز  حصرش خسته می

کرد. ممکن است بعضی را اعتقاد براین باشد که  راهنمایی ـ دخالت نمی

توانم به جرأت  شهادت بدهم  . من میکرده است در روزنامه، امر و نهی می

که حتی یک مورد، در طول مسئولیت من پیش نیامده است که امر و نهی 

هایش برخوردار  آمد، از راهنمائی کرده باشد. البته اگر مشکلی پیش می

بودیم و بعنوان قاضی عادل و حکَم اگر مشکل غیرقابل حلی پیش 

هم از روی عقیده و نه ترس و یا آمد، داوریش بر ایمان مطاع بود و آن  می

 مسائلی از این دست. 
 

 خبرگان، آیت و بهشتی

در مجلس خبرگان آقای منتظری رئیس مجلس و آقای بهشتی   

نایب رئیس آن انتخاب شدند ولی در عمل آقای بهشتی نقش رئیس 

کرد. در مجلس خبرگان پیشنهاد قانون اساسی تهیه و  مجلس را بازی می

موقت و شورای انقالب و تأیید مراجع و آقای خمینی  تصویب شده دولت

به کناری نهاده شد و وسیله آقای منتظری و آیت، بحث تصویب و 

اختیارات والیت فقیه به صحنه آمد که بعداً معلوم شد که طرح از دکتر 

بقایی بوده که بوسیله آیت و اسرافیلیان ابتدا با آقای منتظری مطرح شده 

 {37}به مجلس آورده شده است.و سپس از طریق آیت 

نظر به اینکه والیت فقیه با اسالم بیانگر قدرت آقای خمینی و 

همآهنگی داشت آقای خمینی که  {38}دیکتاتوری صلحای آقای بهشتی

ای داشت و تا قبل از تشکیل  تا آن زمان از ملیون و آزادیخواهان واهمه

بود، زمینه را که مجلس خبرگان نامی از والیت فقیه به میان نیاورده 

 {39}مساعد دید سخت بر مخالفان والیت فقیه تاخت.

اش از سیاست و مذهب، اسقف  آقای بهشتی که تجسّم عینی

جمهور قبرس که رهبری سیاسی و رهبری مذهبی هر  ماکاریوس رئیس

دو را با خود همراه داشت، بود، والیت فقیه را برای صعود خود به قله 

 شور در جهت امیال خود یافت. رهبری سیاسی و مذهبی ک

آقای بهشتی در صدد با وجود رهبریت بالمنازع آقای خمینی، 

تصاحب اهرمهای مختلف قدرت بوسیله حزب و سایر دوستان خود بود و 

های تسبیح که به نحوی آنها را  در این رابطه درست به مانند دانه

ی نیز ها به آخوندک آن ختم شود، و کنند که همۀ دانه همآهنگ می

داد که به قبضه کردن انحصاری  ها را به زعم خود جوری آرایش می مهره

قدرت در دست خود بیانجامد. برای چنین هدفی: خامنه ای را به ارتش و 

سپاه فرستاد، هاشمی رفسنجانی را به مجلس و خودش هم دبیر کل 

حزب و در رأس قوه قضائیه قرار گرفت، به طوری که بعد از خمینی 

خود را تضمین کند. کوشش برای به تصویب رساندن والیت فقیه رهبری 

گذاشت و طراحی  بدین منظور بود. وی حتی پا را از این هم فراتر می

کرد که در زمان حیات آقای خمینی وی را در حد رهبر تشریفاتی و  می

صوری معزّّز و محترم که به ظاهر همه چیز در ید اختیار ایشان است، اما 

ام ایشان، کارگردانی همه امور را در دست خود داشته باشد، در عمل و بن

کرد. در اسناد آزاد شده وزارت خارجه  بریتانیا  می تقلیل دهد، عمل 

استنباط  سفیر انگلیس در گفتگو با بهشتی در تهران   18مربوط به سال 

حکایت از این دارد که بهشتی خود را در قله رهبری ایران می دیده است 

 مضمون( )نقل به

آقای دکتر بهشتی در حالی که رئیس دیوان عالی کشور بود،  هیچ  

اموری نبود که از مداخلۀ ایشان در امان بماند. بهمین علت مرحوم 

 19بهمن  13مهندس بازرگان  در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در 

آقای دکتر بهشتی بر خالف اصل مسلم » خطاب به آقای بهشتی گفت: 

ی سه گانه و عدم تداخل آنها کمتر امری از امور مملکت است تفکیک قوا

« که به طور رسمی و یا غیر رسمی تحت تأثیر فرمان ایشان نباشد

 (471، شماره 19بهمن  17)روزنامه انقالب اسالمی 

آقای بهشتی آخوندهایی نظیر آقای خمینی و منتظری را قبالً 

اشت، خود را روحانی پنداشت و به والیت فقیه اعتقادی ند مرتجع می

دانست. کسانی به  روشنفکر مترقی خارجه رفته و زبان خارجه دان می

هنگامی که آقای بهشتی در آلمان بود با وی حشر و نشری داشتند، 

توانند شهادت بدهند که آقای بهشتی که در زمان ریاستش بر  می

اشت و دیوانعالی کشور، الیحه قصاص کذایی را تهیه و آن را به اجراء گذ

حامی والیت فقیه گردید، آقای بهشتی روشنفکر مترقی در آلمان و 

دوران قبل از پیروزی انقالب نبود، بلکه بهشتی دیگری با همان نام و 

 نشان بود. 

به هر جهت وی برای طرح و تصویب والیت فقیه در مجلس خبرگان 

 کوشش کرد و چون در آن زمان طرح موافق ذائقه سایر روحانیون قدرت

طرح از تصویب مجلس  0طلب و بویژه اعضای روحانی مجلس خبرگان بود،

خبرگان گذشت. البته در طرح اولیه، اختیارات والیت فقیه مطلق بود امّا 

ر و چند نفر دیگر وظایف و صد با فعالیت و شرکت فعال آقای بنی

 قانون اساسی گشت:  001اختیارات رهبری محدود به اصل 

 

 ظایف اختیارات رهبری: و»

 1ـ تعیین فقهای شورای نگهبان0

 ـ نصب عالیترین مقام قضایی کشور 1

 ترتیب زیر: به ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح 3

 الف ـ نصب و عزل رئیس ستاد مشترک

                                                           

ـ استاد شیخ علی تهرانی در مجلس خبرگان، رهبری روحانیون موافق والیت 0
 وافقین سرسخت آن بود.فقیه را بعهده داشت و یکی از م

 3قانون اساسی انتخاب  90عضو است که طبق اصل  01ـ شورای نگهبان دارای 1
نفر آن که باید از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند بعهده 

نفر دیگر حقوقدان هستند که باید  3رهبر یا شورای رهبری گذاشته شده است. 
ی از میان حقوقدانان مسلمان بوسیله شورای عالی های مختلف حقوق در رشته

 قضایی به مجلس شورای ملی معرفی شوند و با رأی مجلس انتخاب گردند. 



 

 01 

 ل فرمانده کل سپاه پاسداران ب ـ  نصب و عز

 ء زیر: ج ـ  تشکیل شورای عالی دفاع ملّّی، مرکب از هفت نفر از اعضا

 جمهور ـ رئیس

 وزیر ـ نخست

 ـ وزیر دفاع 

 ـ رئیس ستاد مشترک

 ـ فرمانده کل سپاه پاسداران 

 دو مشاور به تعیین رهبر ـ 

عالی  د ـ  تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای

 دفاع

 عالی دفاع هـ ـ اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای

صالحیت  ی حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.ـ امضا4

دواطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون 

آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اوّل به  می

 تأیید رهبری برسد. 

 جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان ـ عزل رئیس 1

عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای مل ّّی به 

 عدم کفایت سیاسی او.

ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسالمی، پس از  3

 « پیشنهاد دیوان عالی کشور

 

فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار رهبر قرار  001موافق ماده 

مستقیم و  1 018و  0 017ل و اصل گرفت و باز بر وفق همین اص

 غیرمستقیم کل قوه قضائیه نیز به اختیار رهبر درآمد. 

وزیر  جمهور و نخست براساس قانون اساسی اختیارات رئیس

ذوجنبتین است بدین معنی که اگر این دو مقام به راه تفاهم بروند، همۀ 

که  جمهور با وجودی مسائل حل است اما در صورت بروز اختالف، رئیس

رسماً پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای 

قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بعهده 

وزیر و هیأت دولت است. در  دارد، قدرت اصلی در دست مجلس، نخست

وزیر و مجلس قادرند که حتی بعضی از  غیر تفاهم و همآهنگی نخست

جمهور را که در رژیم قبل، در اختیار شاه و بنام  رات دیگر رئیساختیا

فرمان همایونی بود و براساس قانون مصوب شورای انقالب به 

جمهور واگذار شده بود، نظیر نصب رئیس کل بانک مرکزی، هالل  رئیس

اتفاق افتاد ـ در  31احمر و... را از وی سلب کنند ـ چیزی که بعداً در سال 

جمهور بیشتر بصورت تشریفاتی در خواهد آمد و نه  ئیسصورت ر این

 جمهوری که مسئولیت اموراجرائی کشور را بعهده خواهد داشت.  رئیس
       

 ر و نامزدی ریاست جمهوری صد بنی

با وجود تصویب و رسمیت یافتن چنین قانون اساسی و با چنان 

ون اساسی از طریق انتخاب جمهوری که طبق قان اختیاراتی برای رئیس

شد و اختیاراتش ذوجنبتین بود، چرا  مستقیم وسیله مردم برگزیده می

دانست که   ر خود را نامزد ریاست جمهوری کرد؟ آیا وی نمیصد آقای بنی

                                                           

ـ بمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورایی بنام شورای عالی 017ـ اصل0
 گردد که باالترین مقام قوه قضائیه است و... قضایی تشکیل می

 شود: لی قضائی از پنج عضو تشکیل میـ شورای عا 018ـ اصل 4
 ـ رئیس دیوان عالی کشور

 ـ دادستان کل کشور
ـ سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. اعضای این شورای برای 

 شوند و انتخاب مجددشان بالمانع است. سال و طبق قانون انتخاب می 1مدت 

قانون اساسی ذوجنبتین است و چه نوع اختیاراتی در آن برای 

 جمهور ملحوظ شده است؟  رئیس

پاسخ به سؤال فوق الزم است بطور مختصر و فشرده به قبل از 

توضیح وضعیتی که کشور تا انتخابات ریاست جمهوری با آن روبرو بوده 

 است بپردازم: 
، اهرمهای قدرت 18بهمن  1تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 

اسالمی که آنهم در زیر کوه آقای  در دست آقای خمینی یا حزب جمهوری

 ان بود، قرار داشت، عبارتند از: خمینی پنه

ـ وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و 

 ارگانهای   جدیدالتأسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشت. 

ـ ائمه جمعه و جماعات و بوِیژه ائمه نماز جمعه که مستقیم و 

 بدستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب شده بودند. 

رگانهای جدیدالتأسیس سپاه پاسداران، دادگاههای انقالب، جهاد ـ ا

گیری در آنها،  سازندگی و... که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیم

 در دست حزب جمهوری قرار گرفته بود. 

 ـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی

ـ اکثریت و وزنه سنگین شورای انقالب که به امر رهبر در دست 

 حزب بود.

 خرداد و...   01پراطوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد ـ ام

ـ گسترش شبکه ایدوئولوژی عقیدتی در ارتش و نیروهای انتظامی 

 ای.  وسیله آقای خامنه

گیری و  ـ به مجموعه اینها، اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگان

دولت در دولتی که دانشجویان پیرو خط امام در پوشش آقای خمینی، 

آورده بودند باید افزود که این آخری به تنهایی موجب حذف  بوجود

بسیاری و هتک حیثیت، شخصیت زدایی و افترا و تهمت به افراد و محور 

الشعاع  سیاست خارجی کشور بود و کل سیاست داخل کشور را نیز تحت

 خود قرار داده بود. 

د هر کدام از مجموعه فوق، قدرت بودند و لذا در کشور مراکز متعد

قدرت بوجود آمده بود و هر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالباً هم 

کردند. در سراسر کشور  تحت پوشش حزب و آقای خمینی عمل می

آمد و  شد و یا به اشغال در می ها و... یا مصادره می هتلها، ساختمانها، زمین

امنیت در وجوه مختلف آن از همه جا رخت بربسته بود. به همۀ اینها 

ها و بگیر و ببندهای گروههای مسلح در کردستان، گنبد و  خودسری

 بعضی نقاط دیگر کشور را نیز باید اضافه کرد. 

روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری،  9چنان بلبشویی بود که 

شورای انجمن اسالمی کارکنان دادگستری، در دادگستری تحصن کرده و 

، دادستان کل کشور، معاون شورایعالی قضایی: رئیس دیوانعالی کشور

مالی و اداری دادگستری و رئیس دادگاه انتظامی قضات را از دادگستری 

آقای بهشتی که دبیر اول شورای  {41}اخراج و از کار برکنار کرده بودند.

انقالب، مسئول جهاد سازندگی و سرپرست و رابط شورای انقالب با 

ودسرانه و بود به جای تقبیح چنین عمل خ{ 40} دادگستری

اند  متحصنینی که آنها را اخراج کرده»ای در این رابطه گفت:  ویرانگرایانه

انتقاداتی نسبت به شورایعالی قضایی دارند... متحصنین دادگستری 

خواستار شده بودند که طبق اصولی که قانون اساسی مقرر کرده است 

امام باید دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور از مجتهدین بوسیله 

تعیین شوند و این درخواست ایشان را بوسیله نمایندگانشان عصر 

. ن( که ما هم در خدمت امام بودیم به دفتر 18دی  13شنبه گذشته ) سه

 {41} «امام تسلیم کردند.

برخورد آقای بهشتی رابط شورای انقالب و دادگستری با متحصنین 

روز قبل  9دگستری، و اخراج وبرکناری خودسرانه شورایعالی قضایی از دا
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سازی زمینه مناسب در آقای  رابطه با آماده جمهوری، بی از تعیین رئیس

خمینی برای در اختیار گرفتن شورایعالی قضایی و دادگستری، 

 توانست باشد.  نمی
به جز نیروی اول که قبالً ذکر آن رفت یعنی نیروی مردم حاضر در 

عی بودند، تقریباً نیروی صحنه که خواهان آزادی و حقوق فردی و اجتما
دوم یعنی نیروی جانشین انقالب، تمامی اهرمهای قدرت را تصاحب کرده 
و یا نقشه تصاحب آنچه را که باقی مانده بود کشیده است. امّا در بین 
نیروی اول و تودۀ مردم خارج از ارگانهای جدیدالتأسیس و یا مراکز 

اگر نگویم منفور تصاحب نشده مردمی، حزب جمهوری و آقای بهشتی 
اش در بین اکثریت  بلکه از وجهه چندانی برخوردار نبود حتی وجهه

دار بود و برایشان پنهان نبود که هدف  روحانیون و مراجع به شدت خدشه
حزب جمهوری و آقای بهشتی، تصاحب قدرت به هر قیمتی است. قریب 

نامزدی آقای به اتفاق تمام روحانیون سراسر کشور به جز اقلی از آنان، از 
ر اعالم حمایت و پشتیبانی کردند و این مسئله برای حزب صد بنی

 جمهوری اسالمی غیرقابل هضم بود. 
دانست که  ر نمیصد پاسخ به سؤال مطرح شده را که آیا آقای بنی

قانون اساسی ذوجنتیتن است و اختیاراتی که در آن برای ریاست 
ملحوظ شده است در صورت ناهمآهنگی و نبود تفاهم و برخورد جمهوری 

گیرد؟ و اگر  وزیر، بیشتر جنبه تشریفاتی به خود می با مجلس و نخست
 آری! چرا و به چه دلیل خود را وارد یک چنین میدان خطرناکی کرد؟ 

با توجه به شرایطی که در فوق آمد که کشور به شدت از آن رنج 

و عریان و عاجل دیکتاتوری در کمین بود، پاسخ به  برد و خطر استقرار می

 سؤال فوق بدین شرح است: 
ر دقیقاً وضعیت قانون صد پاسخ قسمت اوّل این است که آقای بنی

دانست و خودش از اعضای فعّال مجلس خبرگان بود و  اساسی را می
وجهی پاسخ قسمت دوم سؤال را خود ایشان قبل از انتخابات به بهترین 

ای اختصاصی با  مصاحبهدر  18دی  03داده است. وی در تاریخ یکشنبه 
شما در »پاسخ به سؤال خبرنگار اطالعات که پرسید: اطالعات در 

صورتی نامزدی ریاست جمهوری را قبول کرده بودید، درای اعالم  مصاحبه
ید، کنید که مواد قانون اساسی طوری باشد که بتوانید کاری انجام ده می

  {43}«کند؟ آیا مواد قانون اساسی فعلی این خواست شما را برآورده می
عرض کنم بله، من این حرف را »دهد:  ر پاسخ میصد آقای بنی

ام. ما یک مواقع عادی داریم و یک مواقع غیرعادی، در مواقع عادی  زده
دهد. اما در  جمهور باید کارهایی را طبق این قانون اساسی انجام رئیس

وضعیت غیرعادی باید بتواند اعتماد جامعه را به امکان خروج از بحران 
گنجد و در ظرف قانون و  فراهم کند و این دیگر در ظرف قانون نمی

چنین وضعیتی است. اگر مسئله  گنجد. اآلن هم روانشناسی جامعه می
رفع شود ظرف قانونی بود بله نواقص زیاد است و اگر بخواهیم این نواقص 

جمهور و مجلس همآهنگی وجود داشته باشد. البته اگر  باید بین رئیس
ای انتخاب شد و مجلس هم روی همان  جمهور روی یک برنامه رئیس

توانند همآهنگی داشته باشند و در نتیجه  برنامه انتخاب شد، اینها می
توان حداقل  دولت موفق خواهد بود. اما اگر همآهنگی بهم نرسانند می

ضمین کرد که اعتمادی را در آینده ایران و حفظ کشور از بحرانهای ت
 {44«}خت بوجود آورد.س

ر چند توضیح دیگر باید افزوده گردد تا پاسخ صد به مطلب آقای بنی
 سؤال کامالً روشن شود:  

اول: بعد از اینکه قانون اساسی جمهوری اسالمی از تصویب   توضیح
رگان گذشت و برای اظهار نظر در جراید انتشار پیدا نهایی مجلس خب

کرد. متخصصین، کارشناسان، احزاب، گروهها، مراجع و علما نظر خود را 
در مورد آن اعالم داشتند و به بعضی از مواد آن ایراد وارد گردیده بود. 

و تضاد آن با اصل  17و  1اهلل سیدکاظم شریعتمداری بویژه به اصل  آیت
 داشت.  ، اعتراض001

برای خوابانیدن اعتراضها گفته شد، اشکاالت موجود در متممی که 

 18آذر  7شود رفع خواهد شد. آقای خمینی در تاریخ  در نظر گرفته می
ها بروند و به قانون اساسی رأی  طی پیامی از مردم خواست که به حوزه

اسالم »بدهند و اگر اشکالی هم داشت در متمم آن برطرف خواهد شد: 
زرگتر از آنست که به واسطه یک اشکالی قابل رفع از اساس آن صرفنظر ب

اند رفع  م که در نظر گرفتهنمائید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متم
 {41«}شود.

اهلل شریعتمداری که بیش از دیگران همصنفان خود  با وجود این آیت
گو با ایشان شناخت حاضر به تأیید و امضای آن نبود. سرانجام با گفت را می

مشروطی داد. بیاد دارم که   و قول تدوین متمم قانون اساسی اطالعیه
روزنامه آماده چاپ بود. از قم خبرنگار ما آقای حاجی باشی تلفن کرد و 

 ای کنند که اعالمیه گفت کمی دست نگهدارید، دارند با آقا صحبت می
ار در روزنامه بدهد. باالخره ساعتی بعد تلفنی اطالعیه وی را برای انتش

 برای ما قرائت کرد متن اطالعیه به قرار زیر است: 
 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروههای مختلف مردم درباره »
نظریه اینجانب نسبت به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بدینوسیله 

هایی  طی مصاحبه دارد. در حلول دوران مجلس خبرگان ما بارها اعالم می
ای از مواد تذکر  نظریات خود را در خصوص لزوم تصحیح و تکمیل پاره

داریم که حفظ ارکان حاکمیت ملی در  ایم و اینک مجدداً اعالم می داده
و  3چهارچوب تعالیم عالیه اسالم ضرور و واجب است و اگر تضاد دو اصل 

بعضی از اصول دیگر  و 001کند با اصل  که حاکمیت ملی را تصریح می  0 13
آن اصالح و حل گردد، بقیه مواد قانون اساسی بالمانع است: و السالم 

 {43}« 0411شهر محرم  01علی عباداهلل الصالحین 
از  18آذر  00توضیح دوم: قانون اساسی جمهوری اسالمی در تاریخ 

پرسی به تصویب ملّّت ایران رسید. بعد از اینکه آقای خمینی  طریق همه
نوبت مخالفت خودش را با نامزدی ریاست جمهوری آقای بهشتی،  در دو

و بعد هم اعالم کرد که بهتر است هیچ روحانی  1 خصوصی اعالم کرده بود
خود را نامزد ریاست جمهور نکند و تیر آقای بهشتی به سنگ خورد. در 

هور با جم ر صحبت شد، برای اینکه رئیسصد شورای انقالب با آقای بنی
یک رأی باال و قابل اتکایی که عزت و آبروی جمهوری اسالمی را در جهان 
به ارمغان آورد، انتخاب شود، بهتر است که براساس تفاهم عمل شود و 
برای اینکه حمایت و پشتیبانی ما را به همراه داشته باشید، قول دهید که 

وزیری  نخستالدین فارسی را کاندیدای  بعد از انتخاب شدن آقای جالل
که در انتخابات پیروز شوم آن  ر گفت در صورتیصد نمائید. آقای بنی

 .3دانم معرفی خواهم کرد کسی را که شایسته این مسئولیت می
گویند حال که چنین است شما خود را نامزد  بعد از آن بوی می

د. آقای وزیری آماده کنی ریاست جمهوری نکنید و خودتان را برای نخست
در هر دو صورت آقای  {47}ورزد. ر از این تعهد نیز امتناع میصد بنی
 شد زیرا:  پذیرفت تبدیل به آلت فعل می ر اگر آن را میصد بنی

                                                           

وری اسالمی ایران امور کشور در جمه»ـ 3به قرار زیر است: اصل  13و  3ـ اصل 0
جمهور،  رئیس باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخابات 

پرسی در  نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه
حاکمیت مطلق »ـ  13اصل  «گردد. مواردی که در اصول دیگر این قانون معیّن می

و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش  بر جهان
تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در  حاکم ساخته است. هیچکس نمی

خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که 
ل یکصد و ده قانون اساسی این دو اصل با اص« کند آید، اعمال می در اصول بعد می
 در تضاد است. 

درباره رئیس جمهور »، ص اول 01891، شماره 18دی  9ـ کیهان، یکشنبه 1
 «پیشنهاد کردند که روحانی باشد. من گفتم نه.

و قبل از  18صدر با دوستان و همکاران خود در همان سال  ـ گفتگوی آقای بنی3
 هوری.اعالم رسمی نامزدی برای انتخابات ریاست جم



 

 01 

وزیر و هیأت دولت در دست حزب  در صورت اول که نخست
هور با آن قانون جم گرفت، بطور خودکار رئیس جمهوری اسالمی قرار می

گردید. و در  اساسی به یک مقام تشریفاتی در صورت مخالفت تبدیل می
شد و خود را برای  ر نامزد ریاست جمهوری نمیصد طرح دوم که آقای بنی

کرد، عالوه بر اینکه از همان ابتداء فاتحه آزادی  وزیری آماده می نخست
عنی نیروی اول حذف بود و هیچ خوانده شده بود و مردم در صحنه ی

تضمین اجرائی هم وجود نداشت که آنها بعهد خود وفا کنند. نظر به اینکه 
بعد از احراز پست ریاست جمهوری، حزب جمهوری برنده شده بود و 

کردند و  که بعهد خود نیز وفا می داد و در صورتی دولت خود را تشکیل می
وزیری معرفی می شد، چون قرار براین بود که  خستر را به نصد آقای بنی

بعد از بدست آوردن ریاست جمهوری بخش و یا تمام اختیارات رهبری از 
ها به نمایندگی ایشان عمل کنند، همه چیز  آقای خمینی گرفته شود و آن

ر غیر از کارگزار آنها صد آماده بود و آقای بنی« صلحا»برای دیکتاتوری 
توانست داشته باشد. و پیشنهاد فوق طرفندی بیش  نقش دیگری نمی

شود که چرا آقای بهشتی در خط  نبود. با پیشنهاد طرح فوق آشکار می
برد. در بخشی  طرح و تصویب والیت فقیه، مجلس خبرگان را به پیش می

ز ر اصد که آقای بنی از جامعه و برای ما مشخص شده بود در صورتی
رفت، چون رقیب قدرتمند دیگری در  نامزدی ریاست جمهوری کنار می

و یا « صلحا»میدان نبود، از همان قدم اول جاده برای برپائی دیکتاتوری 
 آقای بهشتی بازگذاشته شده بود.  {48}«صالح»

 

 رصد توافق همه بر نامزدی بنی

ر رسماً خود را نامزد شرکت صد توضیح سوم: قبل از اینکه آقای بنی
ای که اینجانب نیز در آن  در انتخابات ریاست جمهوری بکند، در جلسه

شرکت داشتم و در منزل بهجت خانم خواهرشان برپا شد، مسئله شرکت 
ر با حضور خودشان به بحث گذاشته شد و صد کردن یا نکردن آقای بنی
که  رد بحث و بررسی قرار گرفت و تا جائیجوانب مختلف مسئله مو

دهد، حاضرین در جلسه باالتفاق موافق نامزد شدن وی  ام یاری می حافظه
بودند. جو غالب این بود که با توجه، به قانون اساسی، اگر ایشان شرکت 
نکند، زمینه خالی است و از همان ابتداء در کشور دیکتاتوری شرعی 

ساس جمهوری و آزادیها و حقوق فردی و قانونی برقرار خواهد شد و ا
شود. امّا با شرکت ایشان که امید به پیروزی  اجتماعی از ریشه نابود می

العاده باالست، ممکن است با کوشش و تالش جلو دیکتاتوری قانونی  فوق
 و شرعی گرفته شود. 

یت با وضع»ر گفتم: صد در همان جلسه اینجانب خطاب به آقای بنی
جمهور  کشور و سنجشی که انجام پذیرفته شما مطمئن باشید که رئیس

دهند، بعداً  این کشور هستید، کاری نکنید کسانی که به شما رأی می
و چگونه ما از پس وضعیت موجود  {49}«بگویند چه اشتباهی کردیم.

 برخواهیم آمد و کشور را از بحران استبداد دینی نجات خواهیم داد. 
ر از صد دهد که نه تنها آقای بنی ه گانه فوق نشانه میتوضیحات س

جمهور،  کیفیت قانون اساسی و تضاد آن با حاکمیت ملی و حل نزاع رئیس

وزیر و مجلس در صورت برخورد مطلع بوده است بلکه کشور را در  نخست

وضعیت سخت بحرانی و خطرناک که اگر دیر جنبیده شود، آزادی و 

ل از کشور رخت برخواهد بست و استبداد حاکم خواهد گشت، استقال

کرده  دیده و یا به ذهنش خطور نمی دیده است. تنها چیزی را که نمی می

اینکه: دست خود آقای خمینی در جریان تصاحب قدرت و استقرار 

 دیکتاتوری است. 
 

 مبارزات انتخاباتی

یشنهادی سران حزب جمهوری و ر با نه گفتن به طرح پصد آقای بنی

با وضعیت سنجی اوضاع کشور و پس از آنکه آقای مهندس بازرگان از 

کاندیداتوری خود انصراف حاصل کرد، رسماً ثبت نام و وارد کارزار 

 مبارزاتی گردید. 

اعالم شد که آقای بازرگان در  18توضیح اینکه: در تاریخ دوم دی 

ن تا چند روز دیگر اعالم رسمی آ انتخابات شرکت خواهد کرد ولی برای

بعداً مشاهده گردید که وی انصراف حاصل کرده { 11باید صبر کرد.}

است و کاندیدای نهضت آزادی آقای حبیبی است. آن روز معلوم نبود که 

سال بعد آقای محمد توسلی فاش کرد که  13چرا چنین شده است، اما 

ی به جای آنکه آقای در اولین انتخابات ریاست جمهوری، نهضت آزاد»

بازرگان را نامزد کند. آقای حبیبی را نامزد کرد. و این یکی از اشتباهات 

تاریخی نهضت آزادی بود. علت آن این بود که آقای حبیبی در شورای 

 {10}«مرکزی نهضت آزادی بیشتر از آقای بازرگان رأی آورد.

ابی آقای علی اصغر حاج سیدجوادی نقل کردند، که آقای دکتر سح

از جانب آقای مهندس بازرگان خدمت آقای خمینی رسیدند و گفتند اگر 

اجازه بفرمائید آقای بازرگان خود را نامزد ریاست جمهوری کند. آقای 

خمینی فرمودند که صالح بازرگان نیست که در انتخابات ریاست 

جمهوری شرکت کند و صالح ایشان در آنست که در مجلس باشند. 

یز چنین تصور داشتند که در مجلس باشند یعنی مهندس بازرگان ن

 {11.}ریاست مجلس را بعهده بگیرند

آقای حبیبی در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی بعنوان کاندیدای 

حزب جمهوری نیز معرفی گردید و این عمل این ظّّن را تقویت کرد که 

آقای حبیبی نیز جزو کسانی بوده است که با تبانی با آقای بهشتی و 

حزب جمهوری، در صدد تخریب و از هم پاشاندن نهضت آزادی بوده 

 است. 

ر مبارزات انتخاباتی خود را با چهار شعار: امنیت، صد آقای بنی

معنویت، قاطعیت و حذف مراکز متعدد قدرت همراه با ارائه برنامه برای 

برنامه »م بیرون بردن کشور از سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تحت نا

گیری نزدیک  آغاز کرد. هر چه به روز رأی« سیاسی حکومت اسالمی

شد که شعار  شدیم وضعیت در سراسر کشور کامالً روشن می می

که بطور طبیعی مردم ابداع کرده بودند، تحقق « ر صد در صدصد بنی»

ر که دص پیدا خواهد کرد. دفاتر هماهنگی انتخابات ریاست جمهوری بنی

بطور خودجوش در سراسر کشور بوجود آمده بود همگام با روزنامه انقالب 

 دادند.  اسالمی فعالیتهای مردم را سازمان و سامان می
 

 
 

 صدر در تهران( )یکی از مراکز هماهنگی تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آقای بنی
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ر اعالم پشتیبانی و صد یقریب باتفاق روحانیون سراسر کشور از بن

حمایت کردند، روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 

امّا جامعه مدرسین  .0ر دادندصد اعالمیه پشتیبانی از نامزدی آقای بنی

بودند، سه   ر را نامزد خود کردهصد حوزه علمیه قم که با اکثریت آراء بنی

روز بعد با ضرب و زور آقای بهشتی و حزب جمهوری برای بار دوم با تقلب 

ای به نفع کاندیدای  اعالمیه {13}، 9به  8ها گویا  و خبر ندادن به بعضی

الدین فارسی صادر و پشتیبانی خود را  حزب جمهوری اسالمی آقای جالل

در آخرین »است: از وی اعالم کردند. قسمتی از اطالعیه به شرح زیر 

الدین فارسی را که سوابق ممتد در فرهنگ و  جلسه با اکثریّت آراء جالل

مبارزات اسالمی و حرکت در خط امام است، بعنوان کاندیدای خودش 

برای ریاست جمهوری اسالمی ایران انتخاب نمود... و آنچه قبالً در بعضی 

ن حوزه علمیه جراید انتشار یافته نظرنهایی نبوده است جامعه مدرسی

تر شد و در  ر تیرهصد در دوران فعالیت انتخاباتی رابطه حزب با بنی« 1قم

کردند ولی در مردم  پراکندند و عمل می بسیاری جاها علیه وی شایعه می

افتاد. یک نمونه از آن را در رابطه با جامعه مدرسین  چندان کارگر نمی

ونه دیگر اینکه مجری مصاحبه و پخش حوزه علمیه قم توضیح دادم. نم

ر از صدای جمهوری اسالمی در وقت مقرر صد برنامه رادیوئی آقای بنی

قانونی، جلسه مصاحبه ایشان را به جلسه محاکم وی تبدیل کردند. به 

 نحوی مسئله آشکار بود که بسیاری به این نحو مصاحبه اعتراض کردند. 

الدین فارسی، در  قای خمینی از نامزدی جاللسرانجام با مخالفت آ

الدین فارسی به علت ایرانی  دی اعالم گردید که آقای جالل 13تاریخ 

است که این  {14}االصل نبودن از کاندیداتوری خود انصراف حاصل کرده

 ضربه سختی به حزب و اعتبارش وارد کرد. 

م گفت وقتی اما»گوید:  الدین فارسی در خاطراتش می آقای جالل

نه شما »برای ریاست جمهوری نه... آقای هاشمی سراسیمه شد و گفتند 

اید حزب و  حق چنین کاری را ندارید. چون شما که خودتان کاندید نشده

اند. آنها باید تصمیم بگیرند... آنگاه به امام  جامعه شما را کاندید کرده

سری گرفتیم که همسرش بدون رو ما به عبدالناصر ایراد می»گفتم 

دانید همسر و  پوشد. شما می شود هر چند پیراهن آستین بلند می می

ر در پاریس از لحاظ پوشش چه وضع صد مخصوصاً دختر آقای بنی

 فرمودند باالخره هر کسی یک عیبی دارد. «! ای دارند زننده

                                                           

بنابه »بررسی وضع کاندیدها  1، ص 03141، شماره 18دی  01ـ اطالعات دوشنبه  0
صدر در انتخابات  گزارش خبرگزاری پارس حوزه علمیه قم از کاندیاتوری بنی

اهلل ناصر مکارم شیرازی یکی از اعضای  کند. آیت ریاست جمهوری حمایت می
. ن( 18دی  9یکشنبه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شب گذشته اظهار )

گیری با  داشت، در نشستی که اعضای جامعه مدرسین حوزۀ قم داشت پس از رأی
 «شدند. صدر کاندیدای ریاست جمهوری  اکثریت آراء بنی

برنامه مبارزات انتخاباتی  1، ص 03143، شماره 18دی  03ـ اطالعات، پنجشنبه 1
می از آقای ناصر مکارم در نامزدهای ریاست جمهوری. در این رابطه انقالب اسال

آنچه را شما در روزنامه »وجو کرد وی متذکر شد:  مورد علت تغییر رأی پرس
اید عین واقعیت بوده  انقالب اسالمی از قول من در مورد جامعه مدرسین نوشته

است، منتها همانگونه که د ر اعالمیه نهایی جامعه مدرسین نیز به آن اشاره شده 
صدر رأی داده بودند، رأی نهایی  جامعه مدرسین به آقای بنی رأی قبلی که اکثریت

نبوده امّا در جلسه بعد که رأی نهایی گرفته شد، اکثریت به آقای فارسی رأی 
( باز از آقای ناصر مکارم سؤال شد، چرا جامعه 030)انقالب اسالمی شماره « دادند

سپس رأی خود را صدر رأی داد  مدرسین قم نخست با اکثریت آراء به آقای بنی
تغییر داده و اکثریت آنها دیگری را برگزیدند. پاسخ دادند: چون این سؤال را یک 

ام مایلم برای اجتناب از هر گونه  اید و پاسخ آن را گفته بار دیگر از من کرده
سوءتفاهم میان من و دوستان از این موضوع بگذرم همین اندازه بگویم که من هر 

در رأی دادم و گروه دیگری نیز چنین بودند و باالخره هر ص دو بار به آقای بنی
دی  14)انقالب اسالمی، دوشنبه « صاحب نظری در اظهار عقیده خود آزاد است.

 (.01، ص 033، شماره 18

این ضربه بزرگی است که به حزب فرود »آقای هاشمی یادآور شدند 

خواستند همراه ما از اطاق خارج شوند به  امام در حالی که می آید. می

در راه « صدر همکاری کنید... شما، خوب بروید و با بنی»هاشمی گفتند: 

گفتم همینطور « شود به او سپرد مملکت را نمی»بازگشت هاشمی گفت: 

است. به زودی یقین کردم که ایشان، شهید بهشتی و دیگران با قاطعیت 

ر صد تمام تصمیم دارند در برابر انحرافات و زیاده طلبی بنی و استحکام

 {11}«بایستند.

اولین جلسه مسئوالن ایالتی و مسئوالن »افزاید:  آقای فارسی می

ر به ریاست جمهوری و برای صد مرکزی حزب پس از انتخاب بنی

لس شورای اسالمی تشکیل گیری درباره اولین دوره انتخابات مج تصمیم

با شکستی که »شد. در این جلسه آقای موسوی اردبیلی اظهار داشتند 

در انتخابات ریاست جمهوری خوردیم در انتخابات مجلس هم شکست 

 {13}«سختی خواهیم خورد.

که در کتاب خاطرات خود بنام  آقای هاشمی رفسنجانی با وجودی

تندی مسأله بکاهد، امّا  کوشش کرده است که از« انقالب و پیروزی»

که مدارک آقای فارسی را برای ما آوردند و از خود  اذعان دارد، با وجودی

وی نیز توضیح خواستیم، اعالم کردیم که وی ایرانی االصل است. امّا آقای 

 « ایرانی االصل نیست»خمینی درها را بروی ما بست و فرمودند 

بهشتی در انتخابات  کترعدم موفقیت ما در قبوالندن کاندیاتوری د»

، آقای 0318دی  00در تاریخ »حزب جمهوری  {17}«.ریاست جمهوری

 {18}«الدین فارسی را به عنوان کاندیدای حزب معرفی کرد. جالل

ر که با پشتوانه روزنامۀ خود و با حمایتی که از سوی برخی از صد بنی

کوشید جّو نا سالمی را علیه شد،  روحانیون از جمله شیخ علی تهرانی می

وزارت کشور از یک طرف و علیه کاندیدای حزب جمهوری از طرف دیگر 

  {19}«راه اندازد.

گوید و بهر حال فارسی از گردونه نامزدی انتخابات ریاست  وی می

 جمهوری خارج شد.

ر و فارسی، صد قضیه از این قرار بود که با جدّی شدن رقابت بنی»

افرادی خاص از جمله شیخ علی تهرانی با ارائه اسناد و مدارکی، مدعی 

شدند آقای فارسی ایرانی نیست. با پخش این مطلب، ما در وزارت کشور 

چون اطالعی از تاریخچه زندگی پدر و مادر فارسی نداشتیم، ابتداء از 

ار ای را در اختی ثبت احوال سوابق ایشان را خواستیم. آنها خالصه پرونده

ما قرار دادند که کافی نبود، ولی بعد که از مشهد اطالع دادند که پدر و 

مادر ایشان اهل افغانستان هستند، ما از آقای فارسی توضیح خواستیم. 

اند  سال قبل به ایران آمده 81وی گفت که اجدادش ایرانی است و حدود 

د شده و کردند و خود ایشان در مشهد متول ولی با برگه اقامت زندگی می

 بعد هم به تابعیت ایران در آمده است. 

این مطلب در وزارت کشور مطرح شد و در جمعبندی که به عمل 

آمد و با در نظر گرفتن تعابیر و حالتهای مختلف ایرانی االصل بودن، 

ایشان ایرانی االصل شناخته شد و ما این را اعالم کردیم. ولی مراجعات 

مام موجب شد که امام مشخصاً پرونده زیاد و همان اشخاص به دفتر ا

وی خدمت   ایشان را از ما بخواهند. من هم به همراه آقای فارسی با پرونده

امام رسیدیم و توضیحات و نظرات خود را دادیم. امّا پس از شنیدن 

حرفهای ما فرمودند ایشان ایرانی االصل نیست و بهتر است که خود 

 ایشان کنار بروند.

گیری از  ای مبنی بر کناره الدین فارسی نامه قای جاللبه این ترتیب آ

انتخابات ریاست جمهوری به حزب ]حزب  جمهوری اسالمی[ نوشت و 

حزب هم پس از یک روز بررسی درخواست وی را قبول کرد و وزارت 

چون امام فرمودند، ایشان را از فهرست نامزدها حذف   کشور هم

 {31}«کرد.
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وضعیت کشور و علیرغم مخالفت شدید  با چنین شرایط و آگاهی از

ر وارد مبارزات انتخاباتی گردید. صد حزب جمهوری اسالمی، آقای بنی

نظیری که مردم در سراسر کشور، در طول  شور وشعف و استقبال بی

ر بعمل آورند، سرانجام وی با اکثریت صد مبارزات انتخاباتی از آقای بنی

میلیون رأی( به ریاست جمهوری انتخاب  00درصدی ) 71باالی  قاطع

 گردید. 
 

 صدر نظر خمینی نسبت به بنی

و حتی تا بعد از برگزاری کنگره  18بهمن  1تا این تاریخ یعنی 

، از سوی دفاتر همآهنگی 11/00/18انقالب اسالمی که در تاریخ 

خمینی و نظر  جمهور گشایش یافت، رابطه آقای همکاریهای مردم با رئیس

 شود خوب و مثبت ارزیابی کرد، زیرا:  صدر را می وی نسبت به آقای بنی

دانست که نپذیرفتن استدالل آقای هاشمی در  آقای خمینی می

مورد ایرانی االصل بودن آقای فارسی و امر کردن به برکناری وی از لیست 

ارد ای به وجهه حزب جمهوری اسالمی و نامزدهای انتخاباتی چه ضربه

صدر و شخصیت وی در  آورد و چه امتیاز مثبتی برای آقای بنی می

 برخواهد داشت. 

نظر من بر این است که اگر آقای خمینی با آن موقعیتی که داشت و 

 81گفت: آقای فارسی که حدود  همۀ چشمها بوی دوخته شده بود، می

 سال پیش اجدادش از هرات به ایران آمده و وی در ایران متولد شده

که هرات هم جزو خاک  شود. عالوه بر این االصل محسوب می است، ایرانی

سال قبل از آن وسیله انگلیسها از پیکر  011-011ایران بوده و حدود 

ایران عزیز جدا شده است، حداقل کسی در این مورد مخالفت جدی با 

 کرد.  کرد و با یکی دو نق زدن مسئله خاتمه پیدا می ایشان نمی

، یکشب 18بهمن  4خمینی در بیمارستان قلب در تاریخ  پیام آقای

قبل از انتخابات ریاست جمهوری که برای ملت ایران فرستاد و در بخشی 

جمهور  همچو نباشد که اگر کسی مثالً میل داشت رئیس»از آن آمده بود: 

دهد که نشود، کنار برود یا اشخاصی که با او رفیق  شود و حاال احتمال می

دانند که  بروند و رأی ندهند بهتر این است که آنهائی که می هستند کنار

برند، تا  دانند می شوند، آنها متصل بشوند و به بعضی آنهائی که می نمی

که انشاءاهلل یک رأی کافی تحقق پیدا کند و ما سرشکسته نشویم به  این

اینکه ملت به این مسائل اعتنائی به سرنوشت خودش و سرنوشت اسالم 

  ندارد.

جمهور شد،  همه با هم پای صندوقهای رأی بروید... اگر یکی رئیس

جمهور  که رئیس که بعد از این شما هم به او اعانت کنید... یکی دیگر این

به مبارکی انشاءاهلل تعیین شد )و هر کس که باشد( دیگران قهر نکنند و 

جمهور باشید، کشور  عقب بنشینند. کشور، کشور خود شماست. رئیس

. پاسبان باشید، کشور است طلبه مثل من باشید، کشور خود است

جمهور تعیین شد همه اعانت کنید از او، همه  که رئیس شماست. بعد از این

 {30}«وارد بشوید در کار و اعانت کنید از او و کنار ننشینید.

در جامعه آن روز و در بین تودۀ مردم، این پیام آقای خمینی نوعی 

صدر تلقی شد. عالوه بر این آقای خمینی در پیامی  حمایت از آقای بنی

 9جمهور در تاریخ  که باز از بیمارستان قلب، پس از انتخاب اولین رئیس

 ، برای ملت ایران فرستاد، متذکر شد: 18بهمن 

کنم از  ای دیگری که باید عرض کنم، من استدعا می و امّا یک کلمه»

در این وقتی که یک نفر از تمام گروهها و از تمام دستجات مختلف که 

نشینی  این آقایان رأی را برده و ملّّت به او رأی داده است، دیگران عقب

نکنند و کمک کنند. مملکت مال خود شماست، خود شما باید کمک کنید 

و اعانت کنید. ملت همه با هم، روشنفکرها، اطباء، بزرگان و همه باید با 

  {31}«ید.هم دست برادری بدهید و همه برادر هست

شود فهمید که در شرایط آن روز  از همین بیانات آقای خمینی می

جامعه ایران، علیرغم آن قانون اساسی نظر آقای خمینی و جامعه از 

شد بلکه کسی بود که بعد از  ریاست جمهوری، مقام تشریفاتی تلقی نمی

 رهبر باالترین مقام کشور و مسئول اداره امور کشور و رئیس قوه مجریه

نفر نماینده،  31ـ71صدر  است. و این حقیقتی است که اگر آقای بنی

متحد جدّی در مجلس داشت، وضعیت شکل دیگری داشت. درست بیاد 

ای آقای عنضوپور و  گیری در مورد الیحه دارم که در رابطه با رأی

سالمتیان، هر کدام رأی متفاوتی داده بودند که وقتی در جمع خودمان در 

گفتید  أله بحث شد، به حالت عصبانیت گفتم شما هر روز میمورد این مس

نفر نماینده موافق در مجلس دارید، حاال رأی خودتان هم یکی  31ـ71که 

 نیست. 

صدر برای ریاست جمهوری از  زمان و مکان اعالم نامزدی آقای بنی

صدر در  کرد. آقای بنی صدر حکایت می نظر مثبت آقای خمینی بر بنی

، پس از مالقات با آقای خمینی در قم به خبرگزاری 18اه دیم 1تاریخ 

« کنم. همین اآلن آمادگی رسمی خود را اعالم می»پارس گفت، 

 خبرگزاری پارس چنین گزارش کرده است:

. ن( دکتر ابوالحسن 18دی  1قم ـ خبرگزار پارس عصر دیروز )»

ای  امون پارهصدر وزیر اقتصاد و دارائی به منظور تبادل نظر مذاکره پیر بنی

از مسائل اقتصادی و کلی کشورمان به حضور امام خمینی رهبر انقالب 

اسالمی رسید. این مالقات به مدت یک ساعت ادامه داشت در پایان این 

صدر وزیر اقتصاد و امور دارائی درباره مذاکرات امروز  مالقات دکتر بنی

عیت اقتصادی و به وض خود با امام به خبرنگار خبرگزاری پارس گفت راجع

کارهائی که شده و همچنین مسائل امور عمومی و امنیت کشور گفتگو 

جمهور  که آیا کاندیدای اولین رئیس صدر در پاسخ این شد. آقای دکتر بنی

کشور جمهوری اسالمی ایران هستید گفت همین اآلن رسماً آمادگی خود 

 کنم.  را بدینوسیله اعالم می

اهلل صادق خلخالی که در این  آیت بنابه گزارش خبرگزاری پارس

ترین فرد در بین  گفتگو با خبرنگار ما حضور داشت اعالم داشت که الیق

صدر  باشد آقای ابوالحسن بنی کاندیداها که مورد وثوق امام نیز می

  {33}«است.

سیّار که از بیت آقای  001در روز انتخابات ریاست جمهوری از حوزه 

صدر  ه بود، خبر دادند که آقای خمینی به بنیگیری بعمل آورد خمینی رأی

صدر در پاسخ به آقای حمید  رأی داده است. در این رابطه آقای بنی

ایشان واقعاً به شما رأی داده »که پرسیده بود:  0378احمدی در شهریور 

توانست بگوید به کسی ]حبیبی[ رأی  بله داده بود. او نمی»گفتند: « بود؟

که  ردم به او رأی داده بودند. منتها، او بعد از ایندرصد م 4داده که فقط 

نتیجه آراء را خوانده بودند، کسی فرستاد و رأی خود را از متصدی 

صندوق گرفت. این را آقای محالتی به اینجانب گفت. در این صحبت ]روز 

عید فطر[ هم، روبروی خودش گفتم که شما به من رأی دادید ولی نگفت 

   {34}«است.که به من رأی نداده 

که مؤسسین حزب جمهوری اسالمی اعالم کردند و همه  علیرغم این

کردند که حزب با اجازه و حمایت امام تشکیل شده و حزب  جا وانمود می

آقای خمینی غیرمستقیم و از زبان آقای خلخالی اعالم  {31}امام است.

دی  10 اهلل خلخالی در تاریخ کرد که هیچ حزبی را تأیید نکرده است. آیت

االسالم واعظ طبسی و استاد  در اجتماع بزرگی که با حضور حجت 18

شیخ علی تهرانی در صحن امام خمینی مشهد برگزار گردید به سخنرانی 

کنم، من به نفع  من امروز اینجا اعالم می»پرداخت و طی سخنانی گفت: 

روم )سه مرتبه تکبیر(... از کلیه ستادهای  صدر کنار می آقای بنی

صدر فعالیت خود را شروع کنند  خواهم به نفع آقای بنی ستدار خود میدو

االسالم خلخالی سپس ادامه داد من وعده زیادی از مدرسین در  حجت
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گویند )منظور حزب  خدمت امام بودیم. من عرض کردم بعضی احزاب می

جمهوری اسالمی است. ن( ما حزب شما )یعنی حزب امام( هستیم. آقا 

ام. اگر تأییدی بود نسبت  بحال هیچ حزبی را تأیید نکرده فرمودند من تا

به اشخاص بود نه نسبت به احزاب و من این معنا را قبول ندارم. هر کس 

  {33}«تواند عقیده خودش را بیان کند. می

 18تا  11جمهور در تاریخ  دفتر همآهنگی همکاریهای مردم با رئیس

اقشار و طبقات مختلف مردم  ، کنگره وسیع انقالب اسالمی، از18اسفند 

سراسر کشور در مجموعه ورزشی آزادی در تهران برگزار کرد. کنگره 

پیامی برای آقای خمینی فرستاد و آقای خمینی در تأیید کنگره و پاسخ 

 به آن، پیامی فرستادند که در قسمتی از آن آمده بود: 

فق امید آن دارم که شما نخبگان ملت و متعهدان اسالم عزیز مو»

باشید که انقالب بزرگ اسالمی را تا منتهی مقصد که حکومت اهلل بر 

جمیع شؤون کشور است ادامه دهید و امید آن دارم که با وحدت کلمه و 

کوشش در راه التیام بین قشرهای مختلف موفق شوید که نمایندگان 

متعهد، متفکر دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به 

لمین در مجلس شورای اسالمی بفرستید... و آخرین عرض اسالم و مس

 {37}«من آن است که اختالف که منشاء همۀ بدبختیها است احتراز

 0کنید.

اهلل عالمه نوری،  اهلل خسرو شاهی، آیت هیئت رئیسه کنگره را آیت

االسالم مروارید، و آقایان فخرالدین  االسالم محالتی، حجت حجت

زاده، احمد سالمتیان، علیرضا نوبری و  تر تقیحجازی، محمد اسالمی، دک

نتوانست نامزدهایی برای  کنگره {38}ابوشریف بر عهده داشتند.

انتخابات مجلس شورای اسالمی به مردم معرفی کند و از این نگاه کنگره 

ناموفقی بود. شکست کنگره در معرفی نامزد برای انتخابات مجلس 

در فصل پایانی کتاب به آن اشاره شورای اسالمی معلول عواملی بود که 

 خواهم کرد. 

آنچه در افکار عمومی جامعه ایران، در آن دوران ظاهر گشته بود و 

با توجه به چند موردی هم که ذکر شد، همگی مؤید و تأکید براین داشت 

صدر و پشتیبانی از وی قرار گرفته است. امّا  که نظر آقای خمینی بر بنی

گذشته، آن امر دیگری است. زیرا  ایشان چه می که در باطن و ضمیر این

ای از آقای خمینی منتشر شد که در آن با قسم جالله به آقای  بعدها نامه
                                                           

 ـ متن کامل پیام آقای خمینی به کنگره انقالب اسالمی به شرح زیر است:0

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

ام جامع االطراف را مالحظه نمودم. از تفقد آقایان و حسن کنگره انقالب اسالمی پی
نظر نسبت به این ناچیز متشکرم. امید آن دارم که شما نخبگان ملّّت و متعهدان 
اسالم عزیز موفق باشید که انقالب بزرگ اسالمی را تا به مقصد که حکومت اهلل بر 

ت کلمه و کوشش جمیع شؤون کشور است، ادامه دهید و امید آن دارم که با وحد
در راه التیام بین قشرهای مختلف موفق شوید که نمایندگانی متعهد، متفکر، 
دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسالم و مسلمین در 
مجلس شورای اسالمی بفرستید و ملت بزرگ را برای این امر اسالمی ملّّی 

ولت پشتیبانی کنید و در رأس برانگیزید و پس از تشکیل مجلس نیز از مجلس و د
برنامه ملّّت و دولت باید استقالل همه جانبه کشور، از قوای انتظامیه گرفته تا قوای 

های زمان طاغوت به قدرتهای  تقنینیه و قضائیه و اجرائیه باشد و از پیوستگی
شیطانی احتراز و دست آنان را از این سفره یغمای عهد سلطنت شیطانی قطع 

د آن دارم که مجلس شورای اسالمی و دولت انقالبی اسالمی تصفیه نمائید و امی
کامل از عناصر ضد انقالب و ضد اسالم را بطور قاطع و انقالبی شروع نمایند و 
آخرین عرض من آنست که از اختالف که منشاء همۀ بدبختیها است و مخالف 

گفتاری که  رضای خدای متعال است احتراز و نمایندگان محترم مجلس از رفتار و
گرفت اجتناب  در مجالس زمان طاغوت برخالف موازین شرعیه و اخالقیه انجام می

از  های آرائی و سیاسی از حدود اخالق انسانی تجاوز ننمایند. نموده، در مخالفت
خداوند متعال توفیق همگان را در خدمت به اسالم و مسلمین و کشور مسئلت 

 «اهلل الموسوی الخمینی روح ، و برکاتهاهلل نمایم. والسالم علیکم و رحمه می

وَاهلل قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم... »منتظری نوشته بود: 

وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم  واهلل قسم من با نخست

صدر ندادم و  م واهلل قسم من رأی به ریاست جمهوری بنیدانست خوبی می

 {39}«در تمام امور نظر دوستان را پذیرفتم.

گویند، این نامه منتسب به آقای خمینی است. از  ها می البته بعضی

نظر من هیچ تفاوتی ندارد که از ایشان باشد و یا نباشد. آنچه مسلم است 

از زمانی که قدرت را بدست گرفت گونه اعمال  که از آقای خمینی این این

خواهم  گوید، چون من می بطور مداوم و تواتر دیده شده است. وقتی او می

پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفی زده »اسالم را پیاده کنم. 

باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که 

باید روی همان حرف باقی ام  من بگویم چون دیروز حرفی زده

  1آید. آنگونه اعمال دیگر چیزی به حساب نمی {71}«بمانم.

با توجه به آنچه گفته شد و یا بعداً گفته خواهد شد، چرخش آقای 

صدر به سران روحانی حزب جمهوری را چگونه  خمینی از آقای بنی

 شود توضیح داد؟  می

ت. چرخش پاسخ به سؤال فوق موضوع همین تحقیق تاریخی اس

صدر به سمت سران روحانی حزب جمهوری اسالمی  آقای خمینی از بنی

از تشکیل مجلس شورای اسالمی و انتخاب دولت به بعد به مرور آشکار 

شود  تر می صدر کم رنگ و کم رنگ شود و حمایت آقای خمینی از بنی می

گردد و تا جائی  رویم این تغییر جهت محسوستر می و هر چه به جلو می

، کامالً آشکار گشت که حمایت از آقای 0319اسفند  04ه بعد از واقعه ک

صدر رنگ باخته است و سرانجام آقای خمینی مستقیم وارد میدان  بنی

شده و با سران حزب جمهوری و دولت رجائی در حذف ریاست جمهوری 

همداستان گردیده است. این تغییر جهت صد در صد آقای خمینی نسبت 

 قبل از هر چیز و بیش از هر موضوع دیگر:  صدر را به بنی

ـ در نحوۀ تفکر آقای خمینی و روحانیت حلقه اسرارش از دین و 0

 اسالم و حکومت اسالمی و آزادی و استقالل نهفته است. و بخش دیگر 

صدر و دوستان و همکارانش  ـ در اشتباهات و کمبودهای آقای بنی1

 قابل جستجو است. 

توجه به بضاعت علمی و اطالعاتی خود، در  توضیح قسمت اول را با

به « 0پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ »این کتاب و کتاب 

 ام. نحوی که مطالب مکمل یکدیگر باشند، آورده

توضیح قسمت دوم نیز کم و زیاد در کتاب پاریس و تحول انقالب از 

بدان پرداخته  آزادی به استبداد، آمده و در این تحقیق نیز جای جای

شده است. معهذا فصل پایانی این اثر به اشتباهات و کمبودها و رهنمودها 

 اختصاص داده شده است. 
 

 چگونگی نظارت بر انتخابات

ر نامزدی خود را برای ریاست صد هنگامی که رسماً آقای بنی

به وزارت ای  جمهوری اعالم کرد، قرار بود که از طرف کاندیدها نماینده

کشور برای همآهنگی امور انتخاباتی و نماینده دیگری هم برای تبلیغات 

 رادیو و تلویزیون انتخاب کنند. 

آقایان سالمتیان و پیرحسینی و دوستانشان تصمیم گرفته بودند که 

ر پیشنهاد کنند، آقای پیرحسینی و سالمتیان را برای صد به آقای بنی

ر در مورد انتخاب دو نفر فوق صد انتخاب کند. با آقای بنی نمایندگی خود

ر گفت: من خودم برای این کار افرادی را در نظر صد صحبت شد. آقای بنی

خورند. از وی سؤال شد که چه کسی را در  ام که بدرد این کار می گرفته

                                                           

-389ـ از راه عبرت به فهرست کوچکی که از اعمال آقای خمینی در صص  1
 همین کتاب تدوین شده است لختی بیندیشید. 391



 

 03 

تا آقای علی امیرحسینی که  ام اید؟ پاسخ داده شد، فرستاده نظر گرفته

 خورد.  در لندن است بیاید و وی بدرد این کار می

ها به اتفاق به  روز بعد آقای امیرحسینی هم از لندن رسید و بچه

ر پس از صد ر رفتند. آقای بنیصد منزل بهجت خانم پیش آقا بنی

نجا طی حکمی وی را به نمایندگی احوالپرسی با آقای امیرحسینی، در هما

شود،  االختیار خودش برای تمام اموری که به وزارت کشور مربوط می تام

انتخاب کرد و برای همآهنگ کردن تبلیغات ریاست جمهوری در رادیو و 

ش به رادیو ا تلویزیون، طی حکمی آقای احمد غضنفرپور را بعنوان نماینده

 و تلویزیون معرفی کرد. 

ر خود را برای صد ز بعد که قرار بود نمایندگان آقای بنییکی دو رو

تنظیم امور محوله به وزارت کشور معرفی کنند، آقای غضنفرپور گفت که 

روم. بوی اعتراض شد که  من برای کارهای دفتر همآهنگی به اصفهان می

متیان شما قرار است که به انجام کار محوله بپردازید؟ پاسخ داد: من سال

فرستم. باز بوی گفته شد، اگر قرار بود که آقای  را به جای خودم می

ر وی را صد سالمتیان امر فوق را سرپرستی کند که همانجا آقای بنی

کرد. باالخره آقای غضنفرپور به اصفهان رفت و آقای سالمتیان  معرفی می

  {70.}یزیون معرفی کردرا به جای خودش برای نمایندگی به رادیو و تلو

االسالم  در آن موقع اداره رادیو بعهده گروهی به سرپرستی حجت

بود و آقای محسن  ای ـ احمد کریمی ـ جوان بیست و چهار پنج ساله

 و مصاحبه کننده بود.   سازگارا هم در رادیو مجری

آقای سالمتیان در رادیو با آقای کریمی برخوردی پیدا کرده و جار و 

ر صد ر اطالع داده شد و آقای بنیصد راه افتاده بود. به آقای بنیجنجال 

هم به آقای امیرحسینی گفت بروید و مشکل را حل کنید. امیرحسینی از 

اید، کیست؟ وی  سالمتیان پرسید که این آقا که با او برخورد پیدا کرده

م احمد کریمی که از اتفاق از االسال پاسخ داد: جوانی است بنام حجت

 دوستان آقای امیرحسینی بود. 

اینجانب به اتفاق آقای امیرحسینی به منزل ایشان که در کوچه 

اسدی شمیران بود، رفتیم. پس از احوالپرسی و تعارفات معمول از 

اینطرف و آنطرف، پس از کمی بحثهای کلّّی در مورد اداره رادیو در جهت 

شده با آقای سالمتیان مطرح و سوءتفاهم برطرف  انقالب، مشکل ایجاد

 گردید.

آقای امیرحسینی طبق وظیفه محوله به وزارت کشور رفت و خود را 

به معاون سیاسی وزیر کشور که آقای مهندس میرسلیم بود، معرفی کرد. 

در دفتر آقای میرسلیم آقای دکتربهشتی و موسوی خوئینی ها و چند نفر 

 دیگر هم حضور داشتند.

آقای امیرحسینی به آقای میرسلیم پیشنهاد کرد که برای سالمت 

انتخابات بهتر است اجازه داده شود نامزدهای ریاست جمهوری هر کدام 

گیری داشته باشند. آقای میرسلیم، گفت،  ای پای صندوقهای رأی نماینده

نامزد  0این کار عملی نیست، به جهت اینکه یکصد و بیست و چهار نفر

صندوق انتخاباتی وجود دارد و برای هر  03111در سطح کشور هستند و 

نماینده الزم است. پاسخ داده شد که بیش  03111نامزد ریاست جمهوری 

از یکصد نفر آنها حتی در کل کشور یکهزار نفر طرفدار ندارند و کسی 

گیری بفرستند.  شناسد که بتوانند آنها را پای صندوقهای رأی آنها را نمی

 نفرنامزدی است که احتمال رأی بیشتر را دارند.  4ـ  1فقط برای این عمل 

شنید، گفت که آقای  در این بین آقای دکتربهشتی که بحث را می

 خمینی براین نظرند که اینکار ضرورت ندارد.
                                                           

نفر و آخرین بار دو نفر  31نفر از دور رقابت خارج شدند، بار دیگر  73ـ یکبار 0
، 14مورخ دوشنبه  03111و  03110، 03111های  نگاه کنید به اطالعات شماره
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آقای امیرحسینی گفت، پس مثل اینکه قرار است از هم اکنون در 

قع مسئول دفتر آقای انتخابات تقلباتی ترتیب داده شود. در آن مو

خمینی در قم آقای محتشمی بود و وی از دوستان خود ما بود و هنوز 

خطها جدا نشده بود. وی در همان دفتر آقای میرسلیم به دفتر آقای 

خمینی تلفن کرد و به آقای محتشمی گفت، ممکن است شما پیغامی را 

، آقای به آقای خمینی برسانید و جواب آن را بدهید، گفت: بفرمائید

امیرحسینی به ایشان گفت: به آقا بفرمائید اگر شما از هم اکنون نسبت به 

نامزد خاصی نظری ندارید و برای اینکه اولین انتخابات ریاست جمهوری 

شود، اجازه  دار می دار نشود که در آن صورت تمام جمهوری خدشه خدشه

و تقلبی، هر  بفرمائید برای سالمت انتخابات و جلوگیری از هر نوع شایعه

گیری به  نامزدی مجاز باشد که نمایندگان خود را جهت نظارت بر امر رأی

پای صندوقها بفرستد. همین را به آقا بفرمائید و جواب آقا را نیز به این 

 شماره تلفن وزارت کشور، تلفنی به من ابالغ کنید. 

ساعتی آقای محتشمی تلفن کرد و به آقای میرسلیم  پس از نیم

وشی را به آقای امیرحسینی بدهید. امیر حسینی تلفن را برداشت گفت گ

آقای محتشمی گفت: پیغام شما را به آقا رساندم و ایشان گفتند که من 

تواند نماینده خودش را برای نظارت  نظر خاصی ندارم و هر نامزدی می

 بپای صندوقها بفرستد.

ین پیام آقای امیرحسینی به آقای محتشمی گفت: پس لطفاً شما هم

گرام به آقای میرسلیم معاون سیاسی وزیر کشور ابالغ کنید. آقای  را تلفن

ای است؟ آقای امیرحسینی  محتشمی پاسخ داد، تلفنگرام دیگر چه صیغه

کنید و  گفت: تلنفگرام این است که شما به آقای میرسلیم تلفن می

گوئید من محتشمی مسئول دفتر آقای خمینی هستم و در ساعت  می

ن و تاریخ فالن، آقای خمینی این دستور را به شما ابالغ کردند. آقای فال

نویسد که در فالن ساعت و فالن تاریخ  گیرد و می میرسلیم هم آن را می

وسیله دفتر آقای خمینی، دستور آقای خمینی در مورد نظارت و مجاز 

بودن حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری بپای صندوقهای 

 را دریافت کردم.  انتخابات

شود یک حکم رسمی و در بایگانی وزارت کشور ثبت و ضبط  این می

 شود و شما نیز متن آن را بنویسید تا در بایگانی خود داشته باشید.  می

دستورالعمل را آقای میرسلیم اجراء کرد و سپس به آقای 

امیرحسینی گفت شما برای من کار درست کردید. چندی بعد، بوی گفت، 

 مورد آن کار کلی مشکل برای من درست شد.  در

آقای امیرحسینی فکر کرده بود که اگر این مطلب را که آقای 

بهشتی گفت: آقای خمینی بر این نظرند که این کار ضرورت ندارد، از 

اینجا خارج بشود و فردا خود آقای بهشتی و یا دیگری از جانب وی به قم 

ردن با آقای خمینی که با وجود برود، احتماالً ممکن است با صحبت ک

العملی دیگر لزومی به داشتن ناظر پای  داشتن وزارت کشور صحیح

بریم  صندوقها نیست و با این کار ما خودمان وزارت کشور را زیر سؤال می

و این در جمهوری اسالمی درست نیست و آقای خمینی هم اگر چنین 

ن علت آقای امیرحسینی شود کرد. به ای نظری را بپذیرد، دیگر کاری نمی

در همانجا بالفاصله با قم تماس گرفت و مسئله به نحو مطلوب حل شد و 

ر و دیگران صد به این ترتیب سازمان داده شد که نمایندگان آقای بنی

گیری و  بتوانند در سراسر کشور در پای صندوقهای انتخابات، بکار رأی

با پیشنهاد به موقع و انجام سریع آن،  شمارش آن مستقیم نظارت کنند و

برگزاری انتخابات سالمی را تضمین کرد. بدین ترتیب نیروی الزم به 

استانداریها و فرمانداریها معرفی گردید و برای بازرسی و حسن انجام 

انتخابات، رسماً به آنان مأموریت داده شد که بر سر صندوقهای رأی 

 (0است )پیوست شماره  ای از آن پیوست حاضر شوند. نمونه
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 )مصاحبه مطبوعاتی آقای بنی صدر پس از انتخاب به ریاست جمهوری 

 در محل روزنامه انقالب اسالمی(

 

 ر و حزبصد برخورد بنی

ر در طول تاریخ انتخابات ایران صد مانندی که آقای بنی پیروزی بی
جمهوری بدست آورده بود و القاء پیروزی  تا آن زمان در انتخابات ریاست

بدست آمده از جانب بعضی از اطرافیان و نزدیکانش مبنی براینکه شما 
اید، مردم به شما روی آورده و پشتیبان شما هستند،  میلیون رأی آورده00

هایش مؤثر بوده  در تحریک بیش از اندازه احساس غرور به خود و توانائی
 لیل عمده دیگر: است و این نکته با دو د

میلیونی مردم به خود، بدون ارزیابی  00اندازه به رأی  ـ اتکاء بی0
 محتوا و چگونگی دقیق آن. 

ـ مطمئن از برخوردار بودن از حمایت و پشتیبانی آقای خمینی و 1
یا حداقل مطمئن از خنثی بودن ایشان در برخوردها و رها نکردن جانب 

 حق. 
ر را بر آن داشت که از همان روز اول بعد از پیروی صد آقای بنی

انتخابات ریاست جمهوری یکنوع جنگی را بدون فراهم کردن و یا شدن 
وسایل و لوازم آن و بدون شناخت دقیق ماهیت و چگونگی رأیهای داده 
شده، با حزب جمهوری شروع کند. وی و بعضی از دوستانش با ارزش 

، به سازماندهی مردم و نقش سازماندهی مطلق دادن به خودجوشی مردم
سازد  و فراهم کردن سایر امکاناتی که در مواقع بحران، مردم را قادر می

توجّه بودند و چنین  های خویش به دفاع برخیزند، بی که از خود و آزادی
کردند که وقتی مسایل بر تودۀ مردم روشن شد، هر وقت وی  فکر می

د و بر قدرتمداران خواهند شورید و آنها بخواهد، مردم بیرون خواهند آم
که از آقای خمینی تا انتخاب  را از صحنه خارج خواهند ساخت. با وجودی

ر به ریاست جمهوری، موارد متعددی از وی مشاهده شده صد آقای بنی
بود که دال بر قبضه کردن قدرت در دست خود و روحانیت بود، به علت 

که فرصت  توداری بود که مکنونات قلبی خود را تا زمانی اینکه فرد بسیار
که  مناسب برای عمل آن فرا نرسیده بود، در دل نگه میداشت و با وجودی

با به میخ  {71}حزب جمهوری با اتکاء و پشتیبانی وی تأسیس شده بود،
ها فکر کنند وی حامی آن است. برعکس  و به نعل زدن مانع بود که بعضی

میلیونی و  00ر با صداقت و صمیمیت و تکیه بر رأی صد آقای بنی
دیدید و در دل داشت فوری از خود  پشتیبانی آقای خمینی آنچه را که می

ساخت و مخالفانش دست وی را خوانده و بیشتر کوشش  ظاهر می
 کردند وسایل مقابله با وی را فراهم آورند.  می

انتخاب به ریاست جمهوری به  که گفته شد، وی بعد از همانطوری
جنگ حزب جمهوری اسالمی و روحانیت حاکم برخاست و با کنایه و 
نیش زدن و مواردی هم آشکار به تخفیف و تخویف آنها پرداخت. وی 
ابتداء به رادیو و تلویزیون و حزب جمهوری اسالمی سخت حمله کرد و 

ای جدی در  تصفیه»ای گفت:  روز بعد از انتخاب شدن در مصاحبه 3ـ4
صدا و سیما الزم است. من هنوز قدرت قانونی ندارم، امّا در نظر دارم از 
مردم دعوت کنم به سمت رادیو و تلویزیون راهپیمایی کنند و خود را از 

ر صد دست کسانی که این سازمان را در اختیار دارند آزاد سازند. بنی
دار و از همان  تلویزیون سلطه معتقد است حزب جمهوری که بر رادیو و

روز انتخابات مرده است. این سازمان بود که از کاندیداتوری حبیبی 
  {73}«.که حدود ده درصد آراء را بدست آورد پشتیبانی کرد، در حالی

درصد آراء را بخود اختصاص داده بود، دقیقاً  1)آقای حبیبی کمتر از 
عنی بازوی حزب جمهوری ـ بهمن به شورای انقالب ـ ی 03( در  %4779

باید بگویم که رأیی که مردم دادند، رأی رضایت »سخت تاخت و گفت: 
نسبت به اقدامات ده ماه گذشته شورای انقالب نیست. شورای انقالب اگر 

هایش تغییرات اساسی  بخواهد به کار خود ادامه دهد، باید حداقل در رویه
ات در شورای انقالب باید بدهد و احتماالً در ترکیبش. بهر حال تغییر

 {74.«}متناسب با رأی مردم باشد
زعمای حزب جمهوری که با بازنده شدن در انتخابات ریاست 

کند  جمهوری، سخت نگران بودند، و بطوریکه آقای هاشمی گزارش می
گذارند، ایشان به آنها  نگرانی خودشان را با آقای خمینی در میان می

اید، سعی کنید مجلس  ی را از دست دادهگوید، حال که ریاست جمهور می
 {71}را در اختیار بگیرید.

ر را طی حکمی به صد ، آقای بنی18بهمن  31آقای خمینی در تاریخ 

و  0نمایندگی خود به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب کرد

طی دو حکم جداگانه آقایان بهشتی و  18اسفند  4چهار روز بعد یعنی 

موسوی اردبیلی را که هر دو از مؤسسین و اعضای حزب جمهوری 

اسالمی و آقای بهشتی دبیرکل آن و اردبیلی از اعضای شورای مرکزی آن 

بود به ترتیب، به ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور منصوب 

و بدین ترتیب کل قوه قضائیه را در اختیار آنان قرار داد. آقای  1کرد

                                                           

 ـ متن حکم به شرح زیر است:  0

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 جمهوری ایران  صدر رئیس جناب آقای بنی

در این مرحله حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر مرحله است، جنابعالی 
مت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون به نمایندگی اینجانب به س

شوید. امید است که  اساسی جمهوری اسالمی ایران تعیین کرده است منصوب می
با شایستگی که جنابعالی دارید امور کشوری و لشکری و قوای مسلح به نحو 
شایسته با موازین اسالمی جریان پیدا کند. از خداوند توفیق همگان را در خدمت 

 3/00/0318، اهلل الموسی الخمینی روح ه ملّّت اسالم خواستارم. ب

 آید:  ـ متن احکام در زیر می1

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

االسالم آقای حاج سید محمدحسینی بهشتی، دامت  جناب مستطاب، حجت
افاضاته نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تأمین سعادت و سالمت جامعه و 

اسالمی و ضرورت ایجاد تشکیالت نوین قضایی براساس  تمامیت نظام جمهوری
شوید تا با همکاری  تعالیم مقدس اسالم به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می

دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و 
حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیالت نوین، به تدوین لوایح 

ی جدید جمهوری اسالمی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را قضای
 0318اسفند  4، اهلل الموسی الخمینی انجام این امر خطیر یاری فرماید. روح

 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

جناب مستطاب حجت االسالم آقای حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دامت 
ضائیه در تأمین سعادت و سالمت جامعه و نظر به اهمیت نقش قوه ق، افاضاته

تمامیت نظام جمهوری اسالمی و ضرورت ایجاد تشکیالت نوین قضایی براساس 
شوید تا با  تعالیم مقدس اسالم به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می

همکاری رئیس دیوان عالی کشور، فقها، قضات کارمندان شریف و صالح 
تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیالت نوین، به  دادگستری و حقوقدانان دیگر به

تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسالمی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند 
                          ، اهلل الموسوی الخمینی متعال را در انجام این امر خطیر یاری فرماید. روح

 0318اسفند  4
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ر، ریاست جمهوری نظر به اینکه این انتصاب مخالف قانون اساسی صد بنی

و تشکیالت دادگستری انجام پذیرفته بود به آقای خمینی اعتراض کرد. 

در پاسخ به اعتراض ریاست جمهوری  01/0/0319آقای خمینی در تاریخ 

مقام گوید که این دو مقام که  ای که در قانون اساسی می در قضیه»گفت: 

دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور باشد باید رهبر با مشورت قضات 

که مشورت  این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت این

در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست مشورت هم 

نیست. هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثالً بخواهند 

ن کل باشند و این چند نفر مورد اشتباه که هر کدام چطورند، در دادستا

مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند ولی اینجا موضوع ندارد، از 

باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود. من این دو نفر آقایان را به این دو 

در مقام عالی با سوابق طوالنی و ادراک اینکه همه جهات در آنها هست و 

خیلی از افرادی که من سراغ دارم همه این جهات یا وجود ندارد و یا 

 «توانند بیایند و مشغول کار شوند. اینکه اگر باشد شغلهایی دارند که نمی

{73} 

اصل یکصد و شصت و دو قانون اساسی صریح است و اعو حاج بردار 

دل رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد عا» نیست:

و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با  مشورت قضات دیوانعالی کشور 

 «کند. سال به این سمت منصوب می 1آنها را برای مدت 

گوید، برای  مشورت و شور کردن برخالف آنچه آقای خمینی می

شک و شبهه نیست. مشورت برای این است که دیگران در امور مربوط به 

د و آال هر کسی که دیگری را برای امری خودشان دخالت داشته باشن

کند، اگر شک و شبهه در انتخاب وی داشته باشد، او را انتخاب  انتخاب می

 کند.  نمی

این استدالل آقای خمینی هم مخالف صریح قانون اساسی است، 

سوره آل  019و قسمتی از آیه  0سوره شورا 38هم مخالف نص صریح آیه 

و با آنها مشورت »فرماید  کند و می امر میعمران که مستقیم به پیامبر 

 گوید:  اصول تشکیالت عدلیه که می 11و هم مخالف ماده  1«کن

طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام  به منظور حفظ بی»

شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و 

انتشار روزنامه یا جمعیتهای وابسته به آنها و هر گونه تبلیغات حزبی و 

مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب 

 « دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.

تاریخ به خوبی نشان داد که هر دوی آقایان نه عادل بودند و نه آگاه 

پاسخ به آقای بهشتی  ر درصد به امور قضایی و چه بدرستی آقای بنی

ست و  آقای بهشتی! وقتی مدعی، قاضی»رئیس دیوان عالی کشور گفت: 

اصل  {77}«کند دادرس خداست. سازیهای مفتضح را می گونه پرونده این

یکصد و پنجاه و هشت قانون اساسی در مورد شورای عالی قضایی 

 گوید:  می

 شود:  شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می»

 ئیس دیوانعالی کشورـ ر0

 ـ دادستان کل کشور1

 «ـ سه نفر قاضی مجتهد و عادل با انتخاب قضات کشور3

 

آقای بهشتی به مجرد انتصاب به ریاست دیوان عالی کشور باز 
                                                           

قاموالصّلوهَ وَ اَمرُ هُم شُوری بَینُهم وَ م مّا رزقناهم ـ وَالّّذین استجابُوا ل رّّبهم وَ ا0
 ینف قُون.

ـ فًبِما رَحمهٍ م ن اهللِ لن ت لَهُم وَ لَو کُنتَ فظاً غَلیظَ الَقلبِ الَنفَضّّوُا م ن حَول ک فَاعفُ 1
ه یُجبُ عَنُهم وَاستَغ فرلهُم وَشاوِر هُم فی االَم ر فَِاذا عَزمتَ فَتَوّ کل عَلی اللّّه  ا نّّ للّّ

 الُمتوّکلینَ.

مخالف قانون اساسی بدون در جریان گذاشتن قضات و انجام انتخابات 

دیگر را برای انتخاب سه عضو دیگر شورایعالی قضایی، خود سه نفر 

 انتخاب و منصوب کرد. 

ر اعتراض خود را به این عمل خالف قانون اقای صد آقای بنی

بهشتی، همراه با گزارشی از قضات که به این عمل اعتراض کرده بودند، را 

برای آقای خمینی فرستاد. امّا چون هدف تمرکز قدرت بود وی اعتراض را 

 ندیده انگاشت. 

در اینجا، در رابطه با نصب آقای بهشتی به ریاست  بد نیست که

دیوان عالی کشور، پشت صحنه را نیز برای خوانندگان گزارش کنم. 

ر متوجه شده بود که آقای خمینی قصد دارد، صد هنگامی که آقای بنی

آقای بهشتی را به ریاست دیوانعالی کشور منصوب کند. کوشش شد که 

امیرحسینی   عمل غیرقانونی باز دارد. بدین علت آقای علیوی را از این 

پیغام رسان و مأمور ریاست جمهوری به آقای خمینی، به قم نزد آقای 

منتظری رفت و از وی درخواست نمود که با نفوذ خود از این عمل 

جلوگیری کند. آقای منتظری پاسخ داد. من حرفی ندارم که مسئله را با 

بگذارم ولی آقای خمینی به حرف من توجه آقای خمینی در میان 

کند و اگر شما بخواهید که مسئله حل بشود، باید دست به دامان  نمی

احمد آقا شوید. چون آقای خمینی از احمد آقا حرف شنوایی دارد و فکر 

 کند که احمد آقا در امور، صالح وی را همیشه در نظر دارد.  می

میرحسینی شب را در قم بعد از این حرف آقای منتظری، آقای ا

استراحت کرد و قرار شد که فردا در تهران با احمد آقا تماس حاصل کند 

تا شاید بتواند جلو انتصاب غیرقانونی را بگیرد. که همان شب از تلویزیون 

 {78.}حکم انتصاب آقای بهشتی خوانده شد و قضیه منتفی گردید
 

 مجلس و تقلبات وسیع

ه با بازنده شدن در انتخابات زعمای حزب جمهوری اسالمی ک

که آقای رفسنجانی  ریاست جمهوری، سخت نگران بودند و بطوری

گذارند و  کند، نگرانی خودشان را با آقای خمینی در میان می گزارش می

گوید، حال که ریاست جمهوری را از دست  آقای خمینی به آنها می

و موافق  {79.}اید، سعی کنید در انتخابات مجلس برنده شوید داده

الدین فارسی که کمی پیش از این آمد، آقای خمینی  خاطرات آقای جالل

ر به ریاست جمهوری به آنها گفته است که صد بعد از انتخاب آقای بنی

بعید نیست که این دروغ را نیز خود « ر همکاری کنیدصد بروید و با بنی»

 آقای خمینی ساخته است.آقای رفسنجانی از زبان 

آقای بهشتی و حزب جمهوری اسالمی که در انتخابات ریاست 

جمهوری شکست سختی خورده بودند، در صدد بر آمدند که به هر 

وسیله و بهانه ای که شده در انتخابات مجلس شورای ملی شکست خود 

را جبران کنند. بدین علت ابتدا، بحث یک یا دو مرحله ای بودن انتخابات 

مجلس را به صحنه آوردند و سپس آنها در وصف دومرحله ای بودن 

انتخابات که تضمین کنندۀ انتخابات سالم و موجب راه یافتن نماینده گان 

واقعی تر مردم به مجلس، در مقابل انتخابات یک مرحله ای است، به 

 ساختن جّو و آماده ساختن مردم برای پذیرش آن پرداختند. 

با دو مرحله و یا یک مرحله بودن انتخابات  میز گردی در رابطه

شهریور ترتیب داده  11مجلس شورای ملی در مسجد الجواد در میدان 

شده بود که نماینده گان دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور، جاما، 

سازمان مجاهدین، نهضت آزادی و ... در آن شرکت داشتند. در بحث 

( از سوی دفتر هماهنگی مردم با یکی از شبها که اینجانب )محمد جعفری

رئیس جمهور در آن شرکت داشتم، شهید دکتر کاظم سامی از جاما، 

عباس داوری از سازمان مجاهدین و دکتر حسن حبیبی از نهضت آزادی 

نیز در میزگرد شرکت داشتند و به بحث و بررسی در اطراف مسئله 
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ای بودن پرداخته شد و جو غالب در این بحثها به سمت یک مرحله 

 انتخابات دور می زد.
 

 

 
 مهندس جعفری( -)بحث یک یا دومرحله ای بودن انتخابات مجلس، دکتر سامی

 

طرح دو مرحله ای بودن انتخابات مجلس شورای ملی از سوی حزب 

جمهوری اسالمی به شورای انقالب آمد و چون وزنه سنگین و اکثریت 

بود و با وجودی که از اعضای شورای انقالب در اختیار حزب جمهوری 

جانب بعضی از شخصیت ها و سازمانها طی تلگراف هائی به ریاست 

جمهوری مبنی بر جلوگیری از تصویب طرح دو مرحله ای انتخابات را از 

آقای بنی صدر خواسته بودند، ایشان زورش نچربید وطرح بتصویب 

خابات رسید و بدینوسیله تعدادی از نماینده گان که در مرحله اول انت

حائز اکثریت بودند که از جمله آنها آقایان علی اردالن از تویسرکان، دکتر 

کریم سنجابی از کرمانشاه، ابوالفضل قاسمی از دره گز و ... را از دور اول 

خارج و به دور دوم کشانیدند و در دور دوم هم به بهانه های گوناگون آنها 

شکار و با قدرت آقای را حذف نمودند و سپس نیزبا تقلبات وسیع و آ

خمینی اکثریت قوه مقننه را در ید اختیار خود در آوردند. تقلب در 

انتخابات مجلس به حدی بود که روز بعد از انتخابات دور اول مجلس، از 

همه مناطق شکایت از تقلب در انتخابات همراه با اسناد، مدارک و گزارش 

ر نیز اعتراض کرد و وعده رسیدگی به صد به مرکز واصل گردید. آقای بنی

 مردم داد و با آقای خمینی نیز صحبت کرد و گزارش داد. 

آقای خمینی در بیانات خود خطاب به ملت ایران به مناسبت تحویل 

مثالً »در مورد انتخابات مجلس گفت:  19/01/0318سال نو در تاریخ 

هم بعد  اش گذشت و مرحله بعدش انتخابات مجلس که یک مرحله

شود. در این انتخابات یک انتخابات آرامی بود، آنطوری که به  انشااهلل می

طور آرامش تحقق پیدا کرد، حاال اگر  من گزارش دادند انتخابات به

ها در انتخابات شکست خوردند نباید اینها که قصد خدمت  بعضی

داشتند، منتها در مجلس حاال دستشان از آن کوتاه شده است، نباید 

کسره ملّّت را به باد انتقاد بکشند. اگر شما شکست خوردید، نباید ی

اند... نباید یکدفعه قلم بردارند و  شان خالف کرده بگوئید ملّّت ایران همه

برضد اصل انتخابات چیزی بنویسند، حمله کنند به اصل انتخابات 

کنند... شما در خارج  شکایتی دارند، خوب شکایتشان را رسیدگی می

مت بکنید، تأیید کنید این مجلس را اینطور نباشد که منعکس مجلس خد

کنید در خارج که خیر مملکت ایران یک مملکتی است که انتخاباتش کذا 

شد. این حرف غلطی است، این حرف غلط را آنقدر نزنید... شکایت اگر 

ها را بپذیرند،  هست، شکایت پذیرفته است و مقامات که باید شکایت

لس تنها مرجعی است که برای یک ملّّت است. مجلس پذیرند... مج می

قوه مجتمع یک ملت است در یک گروه، تمام قوای یک ملّّت در یک 

گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشوری هست 

 {81}«باالتر است.

ر شورای انقالب صد سرانجام با تمام این حرفها با فشار آقای بنی

 7 و کمیسیون 0نفره برای بررسی به شکایات انتخاب کرد. 7ت یک هیئ

فروردین شکایات را  04نفره بررسی شکایات انتخابات اعالم کرد تا 

 {80.}دریافت خواهیم کرد

 017حوزه انتخابیه، از  048نفره گزارش داد، از  7که هیئت  بطوری

سی و حوزه شکایت رسیده بود و تا زمان انحالل این هیئت، از حدود 

حوزه و از جمله تهران را حکم به  14ای که رسیدگی شده بود،  چند حوزه

آقایان بهشتی و رفسنجانی وحشت زده از این عمل در  1ابطال داده بودند.

ر، در شورای انقالب تصویب کردند که کار هیئت صد غیاب آقای بنی

 بررسی انتخابات خاتمه یافته است. 

گفت:  19اردیبهشت  14ر مصاحبه خود در تاریخ آقای بهشتی د

اردیبهشت  01نفری این هیئت قرار بود کارش را تا  7در مورد کار هئیت »

تمام بکند کیفیت انتخابات در ایران به نسبت امکانات و شرایط خوب بود. 

نم که نواقصی اصالً نبود، ک کنم هر چند نفی نمی احساس رضایت می

ی اصالً در کار نبوده است و امیدوارم که این مدعی نیستم که هیچ نقص

نمایندگان بتوانند خدمتگزار این ملّّت در خط انقالب اسالمی 

ر مسأله را به آقای خمینی گزارش داد صد دوباره آقای بنی {81.«}باشند

و قرار شد که هیئت کارش را ادامه دهد. آقای بهشتی و رفسنجانی پیش 

گویند که اگر این هیئت کار را تمام کند و  روند و می آقای خمینی می

رود و آبروی همه از بین  گزارش آن را اعالم نماید. همه چیز از دست ما می

 خواهد رفت. 

ضمن  19/1/0319آقای خمینی هم غیرمترقبه و ناگهان در تاریخ 

اگر »... های انقالب اسالمی گفت:  سخنرانی در جمع سرپرستان کمیته

مسائلی دارید، البته باید رسیدگی بشود و به نظر من تمام این  چنانچه

مسائل در مجلس شورای اسالمی باید حل بشود... بحمداهلل افرادی که در 

اند و حسب غالب، اکثریت قاطع، اکثریت اسالمی و  مجلس انتخاب شده

 {83.«}متعهد است

آقای خمینی در جهت تحکیم قدرت خود و حزب جمهوری اسالمی 

ئله را خاتمه داد و بدین طریق، مجلس در اختیار آنان قرار گرفت. مس

بعنوان مثال، به یک نمونه از تقلبات حزب جمهوری که در تهران واقع 

ساعت مانده به  01ـ03زمانی که کمتر از  11/01/18پردازم. روز  شده می

                                                           

ـ اعضای کمیسیون هفت نفری رسیدگی به شکایت تقلبات در انتخابات اولین 0
 دوره مجلس شورای ملی عبارت بودند از: 

ـ 4احمد  ـ شمس آل3ـ شیخ مصطفی ملکی امام جماعت تجریش 1ـ دکتر آزاد 0
نبه ـ مهندس قزوینی )کیهان، یکش7ـ دکتر اسدی  3ـ خوشنوسیان  1سجادیان 

 (.1، ص 01931، شماره 19فروردین  07

هائی که حکم به ابطال داده بودند،  که به خاطر دارم بعضی از حوزه ـ تا جائی 1
 عبارتند از: تهران، ساوه، مالیر، توسیرکان، فیروزآباد، زنجان، قزوین، کرمانشاه و....
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آخرین وقت قانونی تبلیغات انتخاباتی بود، حزب جمهوری اسالمی، 

بنام حزب جمهوری اسالمی، « ائتالف بزرگ»ای تحت عنوان  اعالمیه

روحانیت مبارز تهران و گروههای مؤتلفه، انتشار داد و بطور وسیع در 

 سطح تهران و حومه آن را پخش کردند. 

که در زیر آن نام آقای خمینی با « ائتالف بزرگ»تیتر اعالمیه 

نام سایر ای از ایشان در مورد شرکت در انتخابات و سپس  جمله

کرد  امضاءکنندگان آمده بود و چنان نامها تنظیم یافته بود که وانمود می

مورد نظر آقای خمینی و سایر « ائتالف بزرگ»لیست کاندیدای 

امضاءکنندگان است. روحانیت مبارز تهران به این عمل حزب بشدت 

منطقه تهران تنظیم و  01اعتراض کرد و شکایتی با امضاء ائمه جماعت هر 

جمهور، هیأت نظارت بر انتخابات تهران و ریاست  طی تلگرافی برای رئیس

 عمومی دادسرای تهران ارسال گردید. 

نظر به اینکه متن شکوائیه دقیق و روشن و نیازی به توضیح ندارد، 

 شود:  عین متن در زیر آورده می
13 /01/ 18         

 تعالی بسمه

 مهورج ر رئیسصد برادر بنی

 هیأت نظارت بر انتخابات تهران ـ خیابان حافظ 

 ریاست دادسرای عمومی تهران 

بعنوان  11/01/0318ای در روزنامه جمهوری اسالمی مورخ  اعالمیه

ائتالف بین جامعه روحانیت مبارز تهران و حزب جمهوری و گروههای 

گ مؤتلفه چاپ شده و سپس این اعالمیه جداگانه زیر عنوان ائتالف بزر

بانضمام سخنرانی امام امت چاپ گردیده و دیروز عصر و شب در سطح 

وسیعی در تهران در روستاهای اطراف آن منتشر گردیده است. اینک 

باشد و طوری این عمل را  چون فعالیت و تبلیغ انتخاباتی اکنون ممنوع می

ا اند که فرصت و امکان ردّ این توطئه نباشد و نتوانیم حقایق ر انجام داده

به سمع مردم شریف تهران برسانیم بدینوسیله اعالم میداریم که این 

اعالمیه توطئه بزرگ است و جامعه روحانیت مبارز چنین تصمیمی 

نماید و در شگفت است چگونه حزبی که  نگرفته و آن را تکذیب می

عنوان اسالمی دارد دست به چنین کاری زده است. و چون این عمل 

خابات است و مخصوصاً با قرار دادن نام امام امت در دسیسه و تقلب در انت

اند و از طرفی  ردیف نام امضاءکنندگان اعالمیه افکار مردم را گمراه کرده

تواند به علت ممنوعیت تبلیغ انتخاباتی مردم  جامعه روحانیت مبارز نمی

تهران را از این توطئه بزرگ آگاه کند بدینوسیله اوالً از جهت دسیسه و 

کند و تقاضای رسیدگی دارد و چنین  در امر انتخابات اعالم جرم میتقلب 

انتخاباتی باطل است. ثانیاً انتخابات یک هفته تأخیر افتد تا جامعه 

روحانیت مبارز تهران بتواند به مردم اعالم دارد که چنین ائتالفی از طرف 

ابات توان از تأخیر انتخ جامعه مذکور واقع نشده است. تنها در صورتی می

صبح فردا ساعتی یک بار  8صبح تا ساعت  01جلوگیری کرد که از ساعت 

این اعالمیه در رادیو و تلویزیون تکرار گردد تا مردم شریف و قهرمان 

تهران مستحضر گردند اعالمیه ائتالف مربوط به جامعۀ روحانیت مبارز 

ده و باشد و کاندیداهای این جامعه همانست که قبالً اعالم ش تهران نمی

تغییری در آن رخ نداده است. فتوکپی این تلگراف بانضمام اعالمیه تحت 

 (1گردد. )پیوست سند شماره  جداگانه تقدیم می« ائتالف بزرگ»عنوان 

 

االسالم علی اصغر مروارید، سرپرست کمیته منطقه سه در  حجت

ای شرکت کرد و در مورد مطالب اطالعیه  در مصاحبه 17/01/18تاریخ 

و تقلبات انجام شده سخن گفت و « ائتالف بزرگ»ت مبارز تهران و روحانی

 علل تکذیب ائتالف بزرگ را بیان داشت وی اظهار داشت: 

اند و گفته  گذشته از این از شهرستانها هم بمن زیاد مراجعه کرده»

شده است که جامعه روحانیت سازشکاری دارد و برای اینکه بتواند یک 

کند و این یک سقوطی  با هر کسی ائتالف می وکیل بیشتر داشته باشد،

است برای جامعه روحانیت مبارزی که تاکنون ثابت کرده، جز با استقالل 

و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نتیجه باید این جریان را انکار 

 {84.«}کرد

در بعضی موارد که چند نفر را با همین اعالمیه گرفتند و »وی گفت: 

اید، آنها گفتند به  شده که چرا این لیست را انتخاب کرده سؤاالتی از آنها

 {81«}امضای امام پای این لیست بود.خاطر اینکه 

ای عضو جامعه روحانیت مبارز  اهلل خامنه از وی سؤال شد مگر آیت

 نیست؟ 

تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایشان در میان »وی پاسخ داد: 

که در رابطه با تأیید بعضی از کاندیداها ای  ما بوده، لیکن بدنبال جلسه

الدین فارسی پیش آمد، ما بایشان گفتیم:  داشتیم و مسئله حزب و جالل

توانید در این جامعه باشید، لیکن حق امضاء ندارید و چون ایشان  شما می

اصرار داشتند که در حزب جمهوری اسالمی باشند و در جامعه روحانیت 

باشند، این شد که ما ایشان را از این جامعه مبارز هم حق امضاء داشته 

 (3)پیوست شماره { 83}«کنار گذاشتیم.

ائتالف »حزب جمهوری اسالمی با همان تقلبی که در تهران از طریق 

انجام داده بود، برای شهرستانها هم بنام روحانیت مبارز تهران « بزرگ

این لیست تهیه و تبلیغ شده بود که نظر امام بر« ائتالف بزرگ»لیست 

 است: 

اظهار « ائتالف بزرگ»آقای دکتر بهشتی در مورد تعداد نمایندگان 

 داشت: 

مجموع تعداد نمایندگان حزب جمهوری اسالمی و ائتالف بزرگ »

نفر است بعضی از آنها اعضاء حزب جمهوری اسالمی هستند  031بیش از 

ها حمایت از آن« ائتالف بزرگ»و بعضی دیگر کاندیدهایی هستند که ما در 

 {87}«کردیم.

 به چند نمونه از اعتراضها که در زیر می آید توجه کنید:

که در امر انتخابات  یهائیفروهر بعنوان اعتراض به خالفکار یوشدار»

امام  یشگاهخود را به پ یرخ داده است استعفا یمل یمجلس شورا

 سیرئ یبرا یزو رونوشت آن را ن یرانملت ا یرهبر انقالب اسالم ینیخم

در مورد  یجمهور ارسال داشته است. خانم پروانه فروهر در تماس

فروهر گفت:  یوشدار یانتخابات و استعفا یبرگزار یچگونگ

که  یستن یزیکه در امر انتخابات صورت گرفته است چ هایی یخالفکار

 یرا یصندوقها یکه به پا ینمود تمام کسان یهتوج یابتوان پنهان کرد 

خالفها از  ینو ا یدندانتخابات را د یبرگزار یو چگونگ یطرفتند شرا

 ( 0318اسفند ماه  17 سالمی)انقالب ا« نظرشان پنهان نماند.

 

 یجمهور یاستمحترم مقام ر حضور

 یدهصدر دامه تائ یبن یجناب آقا

که خدمت شما و مقامات مسئول ارسال شد  یدهمدارک عد طبق

 یجمهور یبنا یرز ( که سنگی)اسالمیمل یمجلس شورا ینانتخابات اول

 یو قانون یمخدوش و فاقد ارزش شرع یاست، در مشهد از جهات یاسالم

 یانکه قانونا مسئول نظارت بر صحت جر یاز حضرتعال ینجانباناست. ا

 یفرا به ملت شر یفهوظ یناز شروع انتخابات ا یشو پ یدانتخابات هست

ور انحالل و و دست یدنمائ یدگیرس یعاسر یمخواستار ید،وعده داد یرانا

 یتهران یعل -ینانیمز یعتیشر یتق محمد .یدآن را صادر فرمائ یدتجد

 (0318اسفند ماه  17 ی)روزنامه انقالب اسالم - 13/01/18

ینی در مورد خم یخرداد خود به آقا 0صدر در نامه  یبن آقای

عده ای با دین را بفرمائید تحقیق کنند و   : »یسدنو یم تقلبات انتخاباتی
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ا گزارش صحیح بدهند بلکه معلوم بشود من مجلس قوی می به شم

خواهم و آنها که خواب آشفته برای ایران دیده اند، مجلس ضعیف می 

خواهند تا همواره جلو چشم مردم وسیل مأیوس کردن مردم از این 

 جمهوری بشود.

 یحصح یدشود. فرمود یدگیرس یبه تقلبات انتخابات یدعرض شد با 

معلوم شود، آمدند و از  یقتحق یجهکه صبر شود و نت نیاست. اما بدون ا

 3از  یشکه ب ینا یجهگرفتند و دور دوم را شروع کردند. نت یهشما امر

در دور دوم  یندهنما 091که  یننکردند. با توجه به ا رکتنفر ش یلیونم

هفتم مردم  یکمجلس معرف  ینا ی،نسب یتشوند، آنهم با اکثر یم ینمع

 ینیخم یصدر به آقا یبن یکتاب نامه ها از آقا« ) شود. ینم یشترب یرانا

 (41دیگران...، ص  و

گزارشها و تقلبات رسیده، از انتخابات مجلس در سراسر کشور، 

خود به اندازه کتاب قطوری درآمده بود.  و من فقط  یک نمونه از آن را که 

 م. ذکر کرد چند نمونه دیگر را همدر تهران اتفاق افتاده بود، همراه 

یک مسأله اساسی که تا به امروز بر خودم نیز کامالً مکشوف نشده 

ر به ریاست جمهوری انتخاب صد است، اینست که، بعد از اینکه آقای بنی

 شد، چرا تا تنور گرم بود، دولت خود را تشکیل نداد؟ 

ر با آقای صد که، همان موقع در اولین مالقاتی که آقای بنی بطوری

خمینی داشت، آقای خمینی بوی گفته بود دولت خود را تشکیل بدهید. 

آن روزها »گویند:  صدر در مورد حزب جمهوری، می حتی آقای بنی

ام  گردانندگان حزب جمهوری عقب زده بودند و همانطور که نوشته

کردند که شورای انقالب منحل شود و من دولتی تشکیل  پیشنهاد می

روی چه اصل و مشکالتی تا  {88}«اداره امور را برعهده بگیرم. بدهم و

تنور گرم بود تعلل به خرج داده شد و تنور به سردی گرائید و آنها 

 پشیمان شدند. 

ر بوده صد یک جنبه آن شاید به لحاظ گیر فکری خود آقای بنی

د و مورد است که چه کسانی را معرفی کند که هم آقای خمینی بپذیر

کنم از  قبول ایشان باشد و هم بعداً موی دماغ خودش نشوند. فکر نمی

وزیری کسی را در  های هسته در آن موقع برای احراز پست نخست بچه

ذهنش آماده داشته است. البته ایشان شایق بود که آقای سالمتیان را به 

اس وزیری انتخاب کند ولی به مجرد اینکه طرف مقابل چنین احس نخست

کردند به طرق مختلف زیرابش را زدند. نفر دوم آقای نوبری در نظرش بود 

دانست  که ایشان هم در آن زمان به دلیل داشتن خانم خارجی، صالح نمی

های هسته را توانا و یا مناسب آن پست  که وی را معرفی کند. دیگر بچه

 دید.  نمی

فکر نشده بود حقیقت آنست که قبل از انتخابات در مورد این مسأله 

ر روی این مسأله که در صورت بدست آوردن ریاست صد و آقای بنی

توانند باشند لیستی در  جمهوری، تیم و هیئت دولتش چه کسانی می

دست نداشت. در گروه هسته هم روی این موضوع فکری نشده بود و آن 

ر هم که به توانایی خود و صد پنداشتند و آقای بنی را خیلی ساده می

کرد چون قادر است با هر کسی  خودجوشی دیگران معتقد بود، فکر می

بجوشد و کار کند و هدایت امور را در دست داشته باشد، در این مورد 

بحثی با هسته مطرح نشده است. حداقل من یاد ندارم که حتی یکبار 

به ریاست  وزیر و هیئت دولت قبل از انتخاب روی موضوع نخست

 جمهوری بحثی جدّی به میان آمده باشد. 

به هر حال تنور سرد شد و مسأله شکل دیگری به خود گرفت و بعد 

ما گفت که این مهم نیست و آینده  ای به صدر در جلسه هم آقای بنی

کند و ما باید سعی کنیم  نزدیک مجلس شورای ملی کار خود را آغاز می

. پرسیده شد با چنین وضعیتی که در مجلس تا حدودی برنده شویم

هست و در صورتی که وزارت کشور در دست آقای هاشمی رفسنجانی 

 شود یک انتخابات آزاد و سالمی داشت؟  است، چگونه می

ر،  صد بعد از آن در شورای انقالب بحث شده بود و روزی آقای بنی

رار شده آقای مهدوی بعد از اینکه از شورای انقالب برگشت گفت، که ق

ای را که معاون اداری وزیر کشور است  کنی وزیر کشور بشود و آقای زواره

 بردارد.

توضیح اینکه وزارت کشور سه معاون داشت: آقای مصطفی 

میرسلیم معاون سیاسی، آقای دکتر محمدباقر شایورد معاون عمرانی و 

داران، فرمانداران و ای معاون اداری بود. تمام عزل و نصب استان آقای زواره

بخشداران بعهدۀ معاون اداری وزارت کشور بود و چون او حزبی و از 

ر نداشت بلکه ضدیت هم صد مؤتلفه بود بنابراین رابطه خوبی با آقای بنی

 داشت. 

ای را بردارد و  روی این حساب به شرط اینکه آقای کنی، آقای زواره

شد، جایش بگذارد به وزارت کشور شخص دیگری را که مناسب با

 {89.}منصوب گردید
 

 پوالدی ـ شایورد

نظر به اینکه آقای مهدوی کنی با مرحوم امیرحسین پوالدی رابطه 

قبلی داشت، بدنبال او فرستاده بود و با وی صحبت کرده بود که او را به 

معاونت اداری منصوب کند و گویا حکم وی را هم نوشته بود ولی هنوز 

غ نکرده بود. آقای پوالدی چون در نهضت آزادی با آقای دکتر شایورد ابال

دوست بود، بعد از اینکه آقای پوالدی از دفتر آقای کنی وزیر کشور 

شود، یکراست به دفتر  کند و از دفتر ایشان خارج می خداحافظی می

رود و بعد از احوالپرسی و گفتگو به ایشان  دوست خود آقای شایورد می

که بله قرار است که یکی دو روز آینده من همکار شما بشوم و به  گوید می

 معاونت اداری وزارت کشور منصوب گردم. 

رود. آقای شایورد  بعد از اینکه آقای پوالدی از پیش آقای شایورد می

گوید، چه  رود و می ای می همان شب به منزل و یا دفتر آقای زواره

آینده جایت را خواهد گرفت و  ای که آقای پوالدی یکی دو روز نشسته

ای  قرار است که شما را بردارند و ایشان را جای شما بگذارند. آقای زواره

گوید، هیچ ایرادی ندارد و من همه چیز را برای انتخابات مجلس آماده  می

ام و چنانچه مرا  ام و حتی بخشداران را هم برای اینکار عوض کرده کرده

به انتخابات مانده آقای پوالدی نه افراد  هم بردارند، این مدت کمی که

تواند همه آنها را عوض کند و مجبور است که با همۀ  الزم را دارد و نه می

 آنها کار کند. 

شناسی او با روابطی  گوید، شما اقای پوالدی را نمی آقای شایورد می

تواند دویست نفر از هر آستین خود بیرون بیاورد و قطع بدان  که دارد می

فاصله کمی همۀ آنها را معزول و دیگران را جایگزین خواهد کرد. بعد  در

روند و  از این بحثها، به اتفاق پیش آقایان بهشتی و هاشمی رفسنجانی می

آورند و  دهند و آنها هم به مهدوی کنی فشار می جریان را توضیح می

ای  های مختلف از برداشتن زواره مهدوی نیز زیر قول خود زد و به بهانه

 0امتناع ورزید.
جهت روشن شدن سابقه آقای شایورد، باید کمی به عقب رفت. 

که منقول است وی در جوانی عضو حزب توده بوده و بعداً هم که  بطوری
ظاهراً از حزب بیرون آمده، چنانچه بعداً معلوم شد نفوذی حزب در 
نهضت آزادی بوده است و همچنان تا بعد از دستگیری اعضا و سران 

ب با حزب در ارتباط بوده است. از طرف دیگر با حزب جمهوری حز
اسالمی و آقای حسن آیت نیز مربوط بوده و رابطه و همکاری داشته 

 است. 
                                                           

صادق ـ مرحوم امیرحسین پوالدی داستان را برای اینجانب و آقای مهندس  0
 امیرحسینی و علی امیر حسینی و بعضی از دوستان دیگر نقل کرده است.
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نی که دوست دکتر شایورد بود. روزی بدون  الدین قره بنابه گفته رکن

رود زنگ درب  نی برای دیدن شایورد به منزل ایشان می اطالع قبلی قره

افتد جا  آید و تا چشمش به وی می د و آقای شایورد بیرون میزن را می

کند و ایشان داخل منزل  خورد. آقای شایورد از روی ناچاری تعارف می می

بیند که آقای حسن آیت  رود می شود. وقتی به داخل اطاق پذیرائی می می

 آنجا نشسته است. 

شایورد  آید و به آقای بیند، بیرون می ایشان تا دکتر آیت را می

 آیم.  گوید شما میهمان دارید و یک وقت دیگری می می

آید دم درب آقای شایورد وی را قسم  نی بیرون می وقتی قره

دهد که آنچه دیدی پیش خودت بماند و جایی آن را نقل نکنی، او هم  می

کنم  گوید. نه من تعهدی ندارم و به دوستان خواهم گفت و فکر می می

گوئی که ایشان در منزل شما بوده و با شما  ان میخودت هم بعداً بدوست

 0مراوده داشته است.

بعداً ما فهمیدیم یکباری هم که آقای میرسلیم برای آشتی دادن 

ر و آیت، هر دو را به منزل خودش دعوت کرده بود، این صد آقای بنی

ود. و مالقات هم از طریق آقای شایورد غیرمستقیم ترتیب داده شده ب

بدین ترتیب حزب توده، و حزب جمهوری اسالمی و آیت و دار و دسته 

ر با هم همکاری و همیاری صد دکتر بقایی در شکست و حذف آقای بنی

 داشتند. 

، تألیف «بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟»بنابه گفته تاریخ 

ات خود را با آقای ، آقای آیت مالق404داود علی بابائی، جلد دوم، ص 

 صدر چنین گزارش کرده است: بنی

صدر اتفاق افتا. ابتداء من  مالقاتی چندی پیش بین من و آقای بنی»

گفتند که آیت هم دست  وزیری مخالفت کردم، زیرا می با رفتن به نخست

صدر کنار آمد و سازش کرد. و گفتم اگر  اش برداشت و با بنی از عقیده

صدر آمدند و من هم رفتم و جلسه  ارم، که آقای بنیای باشد، قبول د خانه

 « تشکیل شد.
، اتفاق 0319این مالقات باید اواخر اردیبهشت و یا اوایل خرداد 

 افتاده باشد. 
به هر حال به ترتیبی که وزارت کشور و آقای خمینی در مورد 
انتخابات عمل کردند و ذکر آن رفت، اکثریت مجلس در اختیار حزب 

 المی قرار گرفت. جمهوری اس
شناسد و آن  ر تهدید کرد که مجلس را به رسمیت نمیصد آقای بنی

{ آقای 91کرد.} وزیر به آن معرفی نخواهد کند و نخست را افتتاح نمی

گفت که  خمینی هم طبق روش خودش با به نعل و به میخ زدن به وی می

کنم،  م مشکل را حل میشود و من خود نگران نباشید و کارها درست می

ر فشار آورد و وی نیز از حرف خود عدول کرده مجلس را صد به آقای بنی

رسماً افتتاح کرد و یک قدم دیگر در مقابل  0319تیر ماه  7در تاریخ 

جمهور،  . با افتتاح مجلس وسیله رئیسآقای خمینی عقب نشست

آن بود، در چنین حالتی آقای معنایش به رسمیت شناختن و قانونی بودن 

طرفها را تا جائی که ممکن است  کرد که حداقل بی ر باید سعی میصد بنی

به خود جلب کند. امّا به عکس وی از در مخالفت با مجلس برآمد و آنها را 

البته بسیاری از نمایندگان »گوید:  نیز از دست داد. وی در این رابطه می

گفتند  ند که با مجلس بجوشم. نمایندگان را روشن کنم، میکرد اصرار می

خواستم به مجلس  پذیرفتم چرا که نمی اکثریت حزبی نیستند و... امّا نمی

عالوه بر رسمیت مشروعیت نیز بدهم. با این مجلس مخالفت کردم، 

کنم اگر  شد... امّا وقتی فکر می مخالفت از هر دو سو، روز به روز بیشتر می

                                                           

نی و رئیس دفتر آقای مبشری وزیر  از بستگان تیمسار قره نی الدین قره ـ رکن 0
ها و شایورد بود و آقای  دادگستری در دولت موقت و از دوستان مشترک نهضتی

 علی امیر حسینی ماوقع را برای اینجانب نقل کرد. 

کردند و دست  استبداد مالتاریا، از وضعیت ارزیابی درستی می مخالفان

نماینده از کسانی را که به مجلس فرستادند که روی حرفشان  41کم 

توانست به سمتی  گیری عمومی، مجلس نمی ایستادند با توجه به جهت می

 {90«}که رفت.برود 

وسیله رهبر  ر پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوریشصد آقای بنی

که  و قدرت قانونی پیدا کردن، با وجودی 18بهمن  01انقالب در تاریخ 

نتوانست دولت خود را تشکیل دهد، با برعهده گرفتن ریاست شورای 

 انقالب با دولت شورای انقالب رسماً مشغول به کار گردید. 
گیری بود که  مهمترین معضل آن دوران و بعد از آن بحران گروگان

الشعاع خود قرار داده و عالوه براینکه ایران را  ت کشور را تحتکل سیاس
در انزوای کامل سیاسی و اقتصادی در جهان قرار داده بود، موجب پدید 
آمدن دولت در دولت دانشجویان پیرو خط امام بعنوان کانون قدرتی 

مهوری ر به ریاست جصد جدید در کشور گردید. پس از انتخاب آقای بنی
گیری را  آقای خمینی در ابتداء بوی وعده داد که حل بحران گروگان

 {91.}گذارد امّا سپس از آن عدول کرد بعهده ایشان می
کردند و  دانشجویان پیرو خط امام که در تمام امور دولت دخالت می

با در اختیار داشتن صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با به اصطالح 
، منزلتهای انسانی و حقوق فردی و اجتماعی را از بین افشاگریهای خود

برده و بدون قاضی و دادگاه، این و آن را به خیانت، جاسوسی، عامل 
 کردند.  بیگانه بودن، متهم می

شد و بالفاصله پس از آن با عواملی  شب از صدا و سیما افشاگری می
بازداشت و که تحت نامهای مختلف در اختیار داشتند افراد در منزلشان 

 شدند.  به دادستانی انقالب منتقل می
افشاگری علیه آقای  11شب هنگام بعد از اخبار شب حدود ساعت 

بعد از  1دکترناصر میناچی از صدا و سیما پخش شد و بالفاصله ساعت 
نیمه شب در منزلش بازداشت گردید و به اوین برده شد که با فشار آقای 

دقیقه روز بعد از زندان  31/11شورای انقالب ساعت ویب ر و تصصد بنی
 {93آزاد گردید.}
ر به شدت به عمل دانشجویان حمله کرد و عمل آنان را صد آقای بنی

اصل قانون اساسی شمرد و سرانجام در شورای انقالب این نوع  01مخالف 
علیه گروهها و که اسنادی  افشاگری ممنوع گردید و قرار شد در صورتی

اشخاص وجود دارد آنها تحویل یک هیأت قضایی داده شود تا پس از 
که اتهامی وارد بود، طبق ضوابط قانونی از متهم  بررسی در صورتی
 {94.}بازجوئی بعمل آید

گیری و  گیری بحران گروگان نظر به اینکه در مورد چگونگی شکل
« انشینان انقالبگیری و ج گروگان»اثرات آن بطور مشروح در کتاب 

کنم و عالقمندان را به  ام، در اینجا به همین مختصر قناعت می بحث کرده
دهم. و به توضیح انقالب فرهنگی که یکی از عوامل  آن کتاب ارجاع می

استقرار استبداد و دیکتاتوری و آماده کردن و شدن طرح کودتا علیه 
دانشگاهها که ریاست جمهوری منتخب ملّّت ایران است به شرح تعطیلی 

صادر  19خرداد  11به منظور اجرای انقالب فرهنگی است و فرمان آن در 
 پردازم.   شد، می

 

 فصل دوم

 انقالب فرهنگی
 

عواملی که در صدد قبضه کردن کامل قدرت بودند و پشت سنگر 

کردند، به بهانۀ تغییر نظام  دانشجویان مخفی و از پشت آنها را هدایت می

گیری فرو  قالب فرهنگی، برای اینکه تب و تاب گروگانآموزشی کشور و ان

بایستی برای سد کردن راه موفقیت ریاست جمهوری،   نشسته بود و می



 

 13 

طرح بستن دانشگاهها را به اجراء در آورند. قرار بر گلوله بستن و کشت و 

کشتار، دانشجویان مخالف و گروههای سیاسی به بهانه تبدیل کردن 

تر احزاب و دستجات و انبار کردن سالح و مهمات، دانشگاه به مرکز دفا

ر به موقع وارد عمل شد و مانع کشت و صد گرفته شده بود که آقای بنی

 کشتار گشت.

زاده، رئیس دانشگاه ملّّی وسیله دانشجویانی که در  آقای دکتر تقی 

به جلسات دانشجویان پیرو خط امام، شرکت داشتند، مطلع شده بود که 

بهانۀ لزوم انقالب فرهنگی قرار بر اجرای طرح بستن دانشگاهها گذاشته 

دانشجویی مسلمان و دانشجویان طی  { سازمانهای91.}شده است

ای از شورای انقالب خواسته بودند که انحالل نظام دانشگاهی  اطالعیه

 کشور را اعالم کند.

ر با صد بدین منظور جلسه شورای انقالب تشکیل شد و آقای بنی

تعطیل کردن دانشگاهها مخالفت کرده، تهدید به استعفا کرد که در نتیجه 

، در حضور آقای خمینی باز جلسه شورای 19فروردین  19در همان روز 

« ضد انقالب»این بود که چون گروههای  { بهانه93شد.}انقالب تشکیل 

اند و نظر به اینکه  دهدانشگاهها را ستاد فعالیتهای مسلحانه در کشور کر

درصد  81درصد هم موافق انقالب و  01و « ضد انقالب»درصد استادان  01

ضد »درصد  01تفاوت هستند، با بستن دانشگاهها و تصفیه  استادان بی

 0رسد. های تحصیلی، انقالب اسالمی به پیروزی می و تغییر برنامه« انقالب

ـ از 0موافقت شد: سرانجام پس از بحثهای مختلف در همان جلسه 

ـ سال تحصیلی ادامه یابد و در خرداد 1تعطیل دانشگاهها صرفنظر شود. 

ماه امتحانات بعمل آید و در تعطیالت تابستانی، وزارت علوم تغییرهای 

الزم در نظام دانشگاهی را مطالعه و پس از تصویب مقامات مسئول، از 

وههای سیاسی که ـ به گر3سال تحصیلی جدید آن را به اجرا بگذارند. 

 1شنبه  اند، تا سه دانشگاهها را مراکز فعالیتهای خویش قرار داده

اردیبهشت فرصت داده شود که مراکز خویش را به خارج از دانشگاه 

انتقال دهند و در بیرون از دانشگاه براساس قانون اساسی از آزادی 

 {97باشند.}برخوردار   فعالیت

زب جمهوری اسالمی و از طرف دیگر اطالع حاصل شد که ح

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و دانشجویان پیرو خط امام، تدارک 

شنبه، زد و خورد خونینی را بوجود آورده و آن  اند که قبل از روز سه دیده

جمهوری گزارش  { به ریاست98کنند.}را دست آویز تعطیل دانشگاه 

بیرون، تیراندازی شده بود که از بیرون به درون دانشگاه و از درون به 

ر را فرستاد صد شود که وی برادرزاده خود آقای دکتر سیدحسین بنی می

و از مردم خواست اطراف دانشگاه را خالی کنند. کوششهای وی و چند 

نفر دیگر تا صبح روز بعد ادامه یافت و گرچه در دو روز پیش از تخلیه 

و چند نفر جان خود را از دست دانشگاه زد و خوردهایی بوقوع پیوست 

نتوانست اجراء شود و گروهها، « طرح دانشگاه غرق در خون»دادند امّا 

ستادهای خود را در دانشگاه جمع کردند و طرح تعطیل شدن دانشگاه 

عقیم ماند و دانشگاه به کار خود ادامه داد. انقالب فرهنگی و توطئه بستن 

تعدد قدرت خودکامه و ممانعت از دانشگاه که برای ادامه حکومت مراکز م

ریزی شده بود،  جمهوری و قبضه کردن دانشگاهها طرح پیروزی رئیس

ای را که از آن انتظار داشتند حاصل نگشت و بنا به گفته آقای دکتر  نتیجه

ر سوار بر موج شد و از آن سالم صد آیت، در انقالب فرهنگی آقای بنی

دلخواه هدایت کرد. امّا در برنامه های بعد کاری جست و آن را به سمت 

 {99برآید.}اش  ر هم نتواند از عهدهصد خواهیم کرد که بابای بنی

بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری و برای بیرون بردن صدا و سیما 

                                                           

صدر در همان زمان گفت در شورای انقالب این استدالل کسانی بود  ـ آقای بنی 0
 خواستند دانشگاه را به تعطیلی بکشانند که می

فشار ر از طریق فشار افکار عمومی و صد طلبان، آقای بنی از دست قدرت

بر شورای انقالب، موفق به تعویض شورای سرپرستی شد و آقایان دکتر 

احمد غضنفرپور، دکتر محمدعلی هادی و حداد عادل به شورای 

 {011شدند.}سرپرستی منصوب 

با محدود شدن قدرت آنان از صدا و سیما و کوتاه شدن دست 

بعضی  دانشجویان پیرو خط امام از سازمان صدا و سیما و از دخالت در

امور و افشاگریهایشان و به سنگ خوردن تیرشان در قبضه کردن 

دانشگاه و بستن آن، سرانجام آقای خمینی جهت حمایت آنان و برخالف 

با  19خرداد  11قانون اساسی که خود آن را امضاء کرده بود، در تاریخ 

صادر کردن فرمان تشکیل شورای انقالب فرهنگی عمالً برنامه بستن 

ها به اجراء درآمد و در این رابطه بسیاری از استادان، محققین، دانشگاه

 پژوهشگران و... تصفیه و از دانشگاه و محیطهای آموزشی اخراج شدند. 

پس از ذکر مختصر و فشرده انقالب فرهنگی، برای روشن شدن 

هدف و ماهیت طرح انقالب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه، پس از فرمان 

، وسیله آقای 19خرداد  11ب فرهنگی در تاریخ تشکیل شورای انقال

 دهم:  خمینی، بحث را در سه قسمت زیر ادامه می

 ـ هدف از طراحی انقالب فرهنگی0

، روز فرمان تشکیل 19خرداد  11فروردین تا  18ـ سیر وقایع از 1

 شورای  انقالب فرهنگی 

 انتصابی و بستن دانشگاهها« ستاد انقالب فرهنگی»ـ 3
 

 طراحی انقالب فرهنگی ـ هدف از1

حقیقت آنست که انقالب فرهنگی و بستن دانشگاه به بهانۀ تغییر 

نظام آموزشی کشور، برای به انحصار در آوردن دانشگاهها، در جهت 

ر قسمتی صد های قدرت حکومت استبدادی بود واالّّ آقای بنی تحکیم پایه

ییر سیستم آموزشی و فرهنگی از برنامه حکومت اسالمیش را از قبل، تغ

کشور در جهت رسیدن به آزادی و استقالل کشور قرار داده بود ولی 

بستن و تعطیل کردن دانشگاه جریان بدست گرفتن قدرت بود و نه تغییر 

سیستم آموزشی، زیرا تغییر سیستم آموزشی تعطیل کردن و بستن 

تحت  19هشت اردیب 0دانشگاه الزم نداشت و به همین علت در سرمقاله 

گرداننده جناحی از یک گروه »آورده شد: « نباید گذاشت که»عنوان 

ر صد سیاسی به دستیاران خود تعلیم داده است که نباید گذاشت بنی

 موفق بشود، برای اینکار الزم است که: 

ـ غیر مستقیم مانع انجام کارها بشویم و وانمود کنیم او 

 ها از اوست.  امور کشور است و نارسائی جمهوری و مسئول رئیس

 ـ مجلس را آماده کنیم تا در هر لحظه مناسب در برابر او بایستد. 

 گیری کنیم.  ـ او را وادار به کناره

و اگر برای دانشجویانی، مسئله تغییر نظام آموزشی، مسئله اصلی 

های  کنند باید به هر قیمت کینه ای که گمان می است، برای عده

شان را ارضاء کنند، تعطیل دانشگاه باید بصورت موج همه جا را   شخصی

در بربگیرد. یعنی همه جا تعطیل بشود تا نظام غلط و ضد انقالبی تغییر 

اند تا کنترل حرکت را در دست  ای در پشت نشسته کند! بدین قرار عده

ر را فراهم صد بگیرند و به خیال خود با تعطیل عمومی کشور ناکامی بنی

 اند چرا که:  بیاورند. اینها کور خوانده

جمهوری مسئوول دولت فعلی نیست. دولت فعلی برگزیده  ـ رئیس0

انقالب »خواهند  اکثریت شورای انقالب است. آنها که از پشت سر می

ر صد کنند بنی چین را در ایران کپی کنند و گمان می« فرهنگی

دارند و یا ضعیف  او را از سر راه برمی« انقالب»و با این لیوشائوچی است 

 دانند که: کنند و نمی کنند آشکارا بوطن خود خیانت می می

نظیر  ر لیوشائوچی نیست.، مردی است که ملتی با اکثریت بیصد بنی



 

 14 

اند و موافق سنجش افکار  در تاریخ دنیا او را به ریاست جمهوری برگزیده

 اند.  ز آنها هم که رأی نداده بودند، با او موافق شدهامرو

دانشجویانی که خود را مسئول و نسبت به سرنوشت کشور دلسوز و 

دانند باید با استواری تصمیم شورای  خود را مسلمان و پیرو خط امام می

 انقالب را باجرا بگذارند. 

شد و تغییر نظام آموزشی، باید با تغییر عمومی اجتماعی همراه با

امری نیست که جداگانه انجام پذیرد. بنابر این ایجاد آشفتگی در شرائطی 

که حکومت در دست نیروی اسالمی است، نه قابل توجیه است و نه بسود 

ها تنها بکار تسویه حسابهای داخلی و  حکومت اسالمی. این آشفتگی

رد خورد و مردم کشور باید هوشیار باشند و نه تنها وا برخورد قدرت می

 این بازیها نشوند بلکه بجد با آن مقابله کنند. 

گذرد برای مردم  دانیم که هر چه پشت پرده می وظیفه خود می

روشن و آشکار بازگو کنیم تا مردم خود نسبت به سرنوشت خود تصمیم 

   {010}«بگیرند.

روزنامه انقالب اسالمی براساس مداراک و شواهدی که در دست 

ما مدارک و »نوشت:  19اردیبهشت  3به داشت در تاریخ چهارشن

ای از درون و برون  کند که عده شواهدی را که در دست است و اثبات می

پردازند و این  جمهوری منتخب ملّّت می ورزی علیه رئیس حزب به کینه

کنند برای شورای حزب خواهیم فرستاد و در  کار را در دیگران نیز القا می

کنیم که  ند و برای اشاره یادآوری میانتظار جواب ایشان خواهیم ما

برادران حزب به آرشیو روزنامه جمهوری اسالمی مراجعه کرده و روش 

این روزنامه را در دوران انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن مورد 

 {011}«بررسی قرار دهند.

صدر تصریح کرده است که  آقای بازرگان نیز در دفاع از آقای بنی

در یکی از »گی، بحث تغییر نظام آموزشی نیست: بحث انقالب فرهن

صدر با حضور وزیر فرهنگ و  بحثهای کنار شورای انقالب آقای بنی

آموزش عالی و نمایندگان آقایان )دانشجویان( گفته بودند که انقالب 

فرهنگی جنجال و انحالل الزم ندارد. اگر طرحی دارید بیاورید روی چشم 

 {013.«}کنیم گذاریم و با هم بررسی می می

ر که خود براساس اطالعاتی که بدست آورده و هدف از صد آقای بنی

در  19فروردین  31انقالب فرهنگی را خوب در یافته بود، در روز شنبه 

 سر مقاله روزنامه انقالب اسالمی از جمله نوشت: 

یکی از مواردی که امروز مسئله شده است، تغییرات بنیادی در »

ظام آموزشی است. این کار چگونه و در چه زمانی باید انجام بگیرد؟ ن

ضرورتهای باال را چه مقامی باید شناسایی علمی کند؟ چه مقامی باید 

ببیند که آیا زمینه اجتماعی انجام این تغییر فراهم شده یا خیر؟ حدود 

این تغییر و امکانات انجام آن را کدام مسئولی برآورد کرده است؟ در 

های داخلی و خارجی درگیری وجود دارد  شوری که در همه جبههک

 توان به هدفهای انقالب دست یافت؟  چگونه می

شود. در  ضرورت تغییر با تغییرات اقتصادی و اجتماعی فراهم می

ای که چرخ اقتصاد هنوز به حرکت در نیامده است و تحت محاصره  جامعه

ی و آن تغییر بنیادی اقتصادی نیز قرار گرفته است، بعثت فرهنگ

فرهنگی، به وجود آمدن روحیه کار و تالش و نظم و به خصوص وحدت 

که انحراف از این « انقالب فرهنگی»گیری است. هر عملی بنام  تصمیم

گیری باشد، ضد انقالبی و قطعاً مخالف  عمل تعیین کننده و وحدت تصمیم

است که  با اسالمی کردن فرهنگ است. ... با توجه به این حقایق

فروردین  19دانشجویان مسلمان باید اجرای مصوب شورای انقالب که در 

ماه در حضور امام اتخاذ شد را فریضه خود شناسند و نه تنها در 

برخوردها پیشقدم نشوند بلکه مانع از هر گونه برخورد بگردند تا اگر 

ها تعطیل نشدند به ترتیبی که مقرر است  روز ستادهای گروه 3ظرف 

 {014}«ل شود.عم

فروردین باز در سر مقاله روزنامه انقالب از جمله  30وی در یکشنبه 

 نوشت: 

بر شورای انقالب است که از خود قاطعیت نشان دهد و تصمیم »... 

خود را بدون درنگ و تأخیر به اجرا گذارد. امروز نظم شرط تداوم انقالب 

مم آن را برقرار بلکه حیات ملی ماست و باید با روحیه انقالبی و مص

 {011}«کرد.

ای تحت  اردیبهشت در سرمقاله 3ریاست جمهوری در چهارشنبه 

 متذکر شد: « استقرار حاکمیت»عنوان 

باید انقالب فرهنگی را از ابداع، از تولید، از جستجوی روشهای »

کرد.  سازنده برای راهبری جامعه بسوی جامعه اسالمی شروع می

تا وقتی در روشها و در هدفها و حتی در  دانشجوی مسلمان باید بداند

« چپ قالبی»برد، مجذوب و مرعوب  کلمات و اصطالحاتی که بکار می

داند، انقالب اصیل فرهنگی محال است. هر  است که جز تخریب نمی

اندازه کار مسابقه در خودکامگی در تصمیم، در فعالیتهای زورمدارانه، در 

وتوش و چه بدون روتوش( باال مصرف فرآوردهای غرب و شرق )چه با ر

چپ »گیرد و بیشتر در دست  گیرد، دانشگاه بیشتر از اسالم دوری می

توان تغییرات بنیادی را به صورت طرح بر  گیرد... و اگر می قرار می« قالبی

کاغذ نوشت، این کار نیاز به تعطیل دانشگاه و موج تعطیل در کشور ندارد. 

ت و تبدل به انسان فعال و نسبی با این نظام با مبارزه با کیش شخصی

کند. دانشجویان مسلمان هم از ابتدای پیروزی  روشهای سازنده تغییر می

 گرفتند... انقالب باید این نقش را برعهده می

عملیات »اینها، این گروههای چپ نما در دو روز گذشته، ابتکار 

ین بود که را در دست گرفتند. چرا؟ بهانه آنها چه بود بهانه ا« قهرآمیز

خواهند دانشگاهها را تعطیل کنند!! غاقل از اینکه خود دانشگاهها را  می

اند. در دانشگاه درس و بحثی در کار نیست و عمالً به مرکز  تعطیل کرده

ها تبدیل شده است. در عمل به  فعالیتهای تخریبی و صدور این فعالیت

پرسیدم  ها تبدیل شده است. وقتی من های توطئه مرکز تهیه نقشه

انقالب فرهنگی چه حاجتی به تعطیل دانشگاه دارد، پاسخ شنیدم که 

ها تبدیل شده است )بگذرم از اینکه  دانشگاه به ستادهای عملیاتی گروه

گویند طرح این موضوع انحرافی است(. دانشگاه باید جای علم  حاال می

مستقل  نیاز کند، باشد و محصول آن علم باشد. دانشگاه باید جامعه را بی

 کند و...

طور که تعطیل دانشگاه دلیل نداشت، ایجاد  بدین قرار همان

برخوردهای خونین از سوی چپ نمایان نیز دلیل نداشت. اگر آنها هم به 

تضاد غیر »را با « تضاد آنتاگونیستی»حرفشان پابند بودند و فرق 

دادند و  دانستند. نباید تن به روشهای تخریب می می« آنتاگونیستی

آوردند. در کردستان و  سباب سنگین شدن جو خشونت را فراهم میا

 {013}«کند. همه جای دیگر نیز همین سخن صدق می

معنی »در سر مقاله  19اردیبهشت  3ریاست جمهوری در تاریخ 

 از جمله متذکر شد: « تجاوز

این تعبیر درست است که به هنگام مراجعت از خوزستان »

شد و به همه جا دامن  دانشگاه شروع میای که از  لوکوموتیو حادثه

انجامید، به  گسترد و باید با خونریزی مهیب و سقوط دولت انقالبی می می

حرکت درآمده بود. من توانستم به درون آن بپرم و با زحمت طاقت 

شکنی آن را مهار کنم. هدف این حادثه را آقای کارتر در نطق دیروز خود 

ایران به روشنی و وضوح تمام شرح کرده  در مقام توجیه تجاوز دولتش به

 است: 

با جریان مداوم اضمحالل قدرت مرکزی در ایران و خطرهای روز »

بود و نیز درک صریح و روشن این  افزونی که متوجه سالمت گروگانها می
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مطلب که آزادی گروگانها به این زودیها میّسر نخواهد بود، من تصمیم 

 {017}«.را آغاز کنمگرفتم عملیات آزادی گروگانها 

با توضیحاتی که گذشت باید معلوم شده باشد که هدف از طرح 

انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه به انحصار در آوردن دانشگاه و 

ای  یکدست کردن قدرت بوده است و تغییر سیستم آموزشی کشور بهانه

 11فروردین تا  18بیش نبوده است، حال به قسمت دوم که سیر وقایع از 

پردازم که در قسمت اخیر و سوم که بعداً خواهد آمد،  است می 19خرداد 

 مطلب قسمت اول نیز روشنائی بهتری خواهد یافت.     
 

)روز فرمان تشکیل  95خرداد  22فروردین تا  22ـ سیر وقایع از 2

 شورای  انقالب فرهنگی(

مرانی و جمهور برای احیای طرحهای ع ر رئیسصد آقای بنی

کشاورزی خوزستان و رسیدگی به مشکالت و مسایل مردم آن سامان در 

و در آنجا  {018عزیمت کردند}به آن استان  19فروردین  11تاریخ 

مشغول رسیدگی به طرحها و مشکالت مردم بودند که آقای دکترعباس 

شیبانی دبیر شورای انقالب بوی تلفنی اطالع داد، که شورای انقالب 

اش را در  تعطیل دانشگاه گرفته است، بدین علت وی برنامه تصمیم به

 خوزستان نیمه تمام گذاشت و فوری به تهران بازگشت. 

آقای دکتر باهنر عضو شورای انقالب و از مؤسسین حزب جمهوری 

 17اسالمی و عضو شورای مرکزی آن در گفتگویی که با کیهان در تاریخ 

ر نظام آموزشی و تعطیلی دانشگاه انجام داد، در مورد تغیی 19فروردین 

 گفت:

در زمینه تعطیل دانشگاهها اطالع رسمی در دست نیست، امّا »

هایی بوده مبنی بر اینکه گروههای اسالمی دانشگاهها معتقدند که  زمزمه

دانشگاههاباید متناسب با نیازهای انقالب اسالمی تغییر کند و نظام و 

گیری در  ر این مدت تغییر چشمای در آنجا پیاده شود. د سیستم تازه

سیستم دانشگاهها داده نشده و این هدف را بدنبال پیام امام تعقیب 

کنند و هدف این است که نظام دانشگاهها را مطابق با انقالب اسالمی  می

عوض کنند. در زمینه تغییر این نظام دو نظریه وجود دارد یکی اینکه 

ریزیهای تازه  ه تدریج برنامهدانشگاهها به همین طریق ادامه دهند و ب

انجام شود وکادرهای متناسب انتخاب شود که احتیاج به دراز مدت دارد 

و این در واقع یک رفرم در دانشگاههاست. امّا نظریه دوم این است که 

دانشگاهها برای مدتی تعطیل شود و دانشجویان با فعالیتهای انقالبی مثالً 

زندگی و غیره بپردازند ودر شرکت در نهضت سوادآموزی، جهاد سا

کشد فراغی باشد تا بتوانند برنامه دقیقی  ای که به یک سال می فاصله

برای تغییرات اساسی در دانشگاهها پیاده کنند. دکتر باهنر در پاسخ به 

این سؤال که آیا مسئله در شورای انقالب مطرح شده یا خیر گفت: هنوز 

یه مذاکرات شورا مطرح شده و بطور رسمی مطرح نشده است. امّا در حاش

در سال گذشته نیز ضمن مذاکراتی که در این مورد داشتیم، آخرین 

تصمیم مبنی براین بود که دانشگاهها به همان وضعی که دارند کار خود را 

 {019.«}ادامه دهند

شود که موافق بیان آقای دکتر باهنر، تغییر نظام  مالحظه می

انقالب مطرح و پس از بررسی جوانب  آموزشی کشور قبالً هم در شورای

مختلف آن، تصمیم بر باز بودن دانشگاهها و تغییر تدریجی نظام آموزشی 

مناسب بوده است. امّا در غیاب ریاست جمهوری بقول آقای باهنر در 

حاشیه شورای انقالب بستن دانشگاهها مطرح شده و ابتدا مدت آن را هم 

ه زعم آنها تحصیل کردن علم و و چون ب {001}اند یکسال تعیین کرده

دانش از امور غیرانقالبی محسوب شده، تکلیف دانشجویان در مدت 

بستن دانشگاهها، پرداختن به کارهای انقالبی و یا به عبارت دیگر 

 پرداختن به قبضه کردن قدرت است. 

ر که برای احیای طرحهای صد که قبالً گذشت آقای بنی همانطوری

نی و کشاورزی خوزستان و رسیدگی به مشکالت و مسایل مردم آن عمرا

به آن استان عزیمت کرده و در آنجا  19فروردین  11سامان در تاریخ 

مشغول رسیدگی به طرحها و مشکالت مردم بودند و اینجانب سرمقاله 

جمهور اختصاس  و سفر رئیس« احیای خوزستان»را به  19فروردین  17

فروردین در محل اقامت خود در  17ر در تاریخ صد یآقای بن {000دادم.}

{ که آقای دکتر 001داشت}اهواز با روحانیون خوزستان دیدار و گفتگو 

 عباس شیبانی دبیر شورای انقالب تلفنی بوی اطالع داد که شورای

اش را  انقالب تصمیم به تعطیل دانشگاه گرفته است. بدین علت وی برنامه

ستان نیمه تمام گذاشت و فوری به تهران بازگشت و بالفاصله در خوز

شورای انقالب تشکیل شد و باتفاق آراء  19فروردین  19جمعه 

ر در مصاحبه رادیو و صد تصمیماتی اتخاذ گردیده بود که آقای بنی

 ما قبالً در»تلویزیونی خود آنها را به اطالع ملّّت رساند. وی اظهار داشت: 

شورای انقالب بحثی کردیم و بعد خدمت امام رسیدیم و پیشنهاد 

مصوّبمان را که باتفاق آراء هم تصویب کرده بودیم با ایشان در میان 

گذاشتیم ایشان هم همان نظر را قبالً اظهار کرده بودند. این پیشنهاد را 

اش  خواهیم هیچ گروهی را از آزادی هم خود من دادم ما در دانشگاه نمی

 ای بکنیم آنطور نیست.  لب کنیم. نفس نکشد و یا تصفیهس

شود ستاد باشد. آیا در دنیا جائی سراغ دارید  امّا دانشگاه هم نمی

اطاق بتواند در اختیار داشته باشد و هر جور دلش  11که مثالً یک گروهی 

خواست رتق و فتق امور کند به زور موضع بگیرد و چند گروهند که این 

رفته و به خود منحصر کرده و عمالً اینجا را از دانشگاهی امکانات را گ

اند. این ستاد باید تعطیل شود که  خارج کردند و تبدیل به ستاد کرده

گروههای سیاسی ستاد در بیرون دانشگاه و در حدود قانون اساسی 

طور تصمیم گرفتیم که دانشگاه به کار  توانند تشکیل بدهند... ما این می

دهد تا امتحانات به پایان برسد بعد هم تالش و کوشش  خود ادامه می

برای یافتن خطوط اساسی نظام جدید آموزش عالی که بدون آن این 

انقالب واقعاً ناتمام است و گروههای سیاسی که در دانشگاه هستند و 

چینند اگر از صبح  تعدادشان زیاد است ستادهای خود را از آنجا برمی

توانند قضیه را تمام  د همان روز اول هم میشنبه شروع به برچیدن کنن

کنند ولی ما از لحاظ اینکه اگر ابهاماتی در ذهنشان هست رفع شود و از 

روی آگاهی عمل کنند قرار را سه روز گذاشتیم و امیدواریم که در این 

سه روز دانشگاه به حالت سالم بحث آزاد و گفت و شنود برگردد و این 

نند اگر خدای ناکرده چنین گمان کردند که حرفی ستادها آنجا را تخلیه ک

وقت من از مردم  زنیم بدون اینکه دنباله داشته باشد آن است که می

دعوت خواهم کرد که با خود و اعضای شورای انقالب در دانشگاهها 

  {003}«حضور داشته باشند و ما آن ستادها را تعطیل خواهیم کرد.

پس از مالقات با آقای خمینی شورای انقالب نیز در همان تاریخ 

ای  رهبر انقالب و تأیید مصوبات شورای انقالب وسیله ایشان اطالعیه

 صادر کرد: کیهان چنین گزارش کرده است: 

( دکتر ابوالحسن 19فروردین  19پیش از ظهر دیروز )جمعه 

مام جمهوری کشورمان به همراه اعضای شورای انقالب با ا ر رئیسصد بنی

خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران دیدار و گفتگو کردند. در پایان این 

 مالقات که تا ساعت چهارده ادامه داشت اطالعیه زیر انتشار یافت.
 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

ملت مسلمان مبارز و با فرهنگ ایران یکی از ویژگیهای انقالب »

تی که برای به ثمر اسالمی ما اهمیت و عظمت بعد فرهنگی آن است. مل

رساندن انقالب خود دهها هزار شهید داده در این اندیشه بوده است که 

پس از پیروزی نگهبان انقالب خود باشد و مطابق ضوابط و قواعد خودی 
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بیندیشد و نیروی انسانی کار آمد و کارشناسان خود را با قواعد و ضوابط 

پس از پیروزی انقالب انقالبی و اساسی تربیت کند از اینرو بالفاصله 

ضرورت است تغییر بنیادی نظام آموزشی اعم از ابتدایی و متوسطه و 

عالی مورد توجّه مسئوالن امر قرار گرفت. این دگرگونی بنیادی در اساس 

گیری تعلیمات عالی در حد اسالمی انقالبی،  ها، جهت و محتوای برنامه

نقالب دل بسوزانند، گزینش معلمانی که درد مردم را دریابند و برای ا

بدون برخوردی انقالبی و صادقانه و عمیق عملی نبوده و نیست. امّا 

طپد و درک دیگری از دانشگاه  کسانی که دلشان برای انقالب اسالمی نمی

و کار دانشگاه دارند بایجاد بحران در امور دانشگاهی و تبدیل مراکز 

 مانع دگرگونی آور، عمالً آموزش عالی به ستاد عملیات سیاسی تفرقه

اند و موجب نارضایی همه عالقمندان به تعلیمات  بنیادی دانشگاهها شده

ای اصیل و  اند. امام امت که همواره بیانگر خواسته عالی متعهد گردیده

اساسی ملت است در پیام نوروزی خود به این مسئله پرداختند و نظام 

  گزار و توسعه پایهآموزش عالی را که میراث رژیم سابق است و استعمار 

دهنده آن بوده است بشدت محکوم کردند و خواسته است که این امر 

بطور جدی مورد توجّه قرار گیرد. دانشگاهیان و دانشجویان مسلمان که 

ای  از نظام آموزشی طاغوتی در رنج بوده و هستند با این پیام جان تازه

. این خواست اند اند و تغییر بنیادی نظام را خواستار شده یافته

دانشگاهیان و دانشجویان مورد تأیید ماست و کاری است که هر چه 

زودتر باید به بهترین وجه و با توجه به اوضاع و احوال کنونی کشور انجام 

یابد ولی سرنوشت سازترین مسئله بخصوص در شرایط فعلی کشور 

 آنست که حاکمیت امور با تأیید همۀ مردم در دست دولت باشد و دولت

یکپارچه با یاری و همکاری ملت کارهای اساسی و تغییرات بنیادی را به 

های بزرگ و  سامان برساند. یگانگی و وحدت، شرط ضرور جراحی

ها و  تواند کانون توطئه اقدامات بنیادی است. در شرایط کنونی دولت نمی

شود  یا مراکزی را که موجب درگیری و اختالف نظر و عمل در دانشگاه می

یرد. دانشگاه در هر زمان و خصوصاً در حال حاضر باید محل کار و بپذ

فعالیت دانشگاهی ملهم از انقالب اسالمی باشد. و از حالت ستاد عملیاتی 

گروههای گوناگون خارج شود و شورای انقالب در این امر اصرار دارد به 

های بنیادی در نظام آموزشی عالی بوجود  اینکه هر چه زودتر دگرگونی

به  19فروردین  19ید و بدین منظور برنامه زیر را که امروز جمعه آ

 تصویب حضرت امام رسیده است به مرحله عمل درآورد: 

ـ ستادهای عملیاتی گروههای گوناگون، دفترهای فعالیت و نظایر 0

اینها که در دانشگاهها و دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر 

شنبه تا پایان روز دوشنبه برچیده شود.  اند در ظرف سه روز از صبح شده

چنانچه تا پایان این مهلت تأسیسات مذکور برچیده نشوند شورای انقالب 

جمهوری و اعضای شورا مردم را  مصمم است که همه با هم یعنی رئیس

های  فراخواند و همراه با مردم در دانشگاه حاضر شوند و این کانون

 اختالف را برچینند. 

ا و مدارس عالی باید ترتیبی دهند که امتحانات تا ـ دانشگاهه1

خرداد تعطیل خواهد شد تا فرصت  01چهاردهم خرداد پایان یابد و از 

کافی برای تهیه برنامه و نظام آموزشی بر پایه معیارهای انقالبی داشته 

 باشد. پذیرش دانشجویی براساس موازین جدید انجام خواهد یافت. 

نشگاهها از هم اکنون باید متوقف شود. هر گونه استخدام در دا

انتظار داریم دانشگاهیان و دانشجویان و همه ملت عزیز ایران در اجرای 

این طرح صمیمانه همکاری کنند. خدای متعال یار و راهنمای ما در 

پیشبرد انقالب عزیز اسالمی ما باشد. شورای انقالب جمهوری اسالمی 

 {004«}0319فروردین  19ایران ـ جمعه 

 31متعاقب اطالعیه فوق، مجدداً شورای انقالب، غروب شنبه 

العاده خود در رابطه با دانشگاهها، اطالعیه  ، در جلسه فوق19فروردین 

دیگری صادر کرده و در آن نکاتی را به اطالع مردم رسانده که به قرار زیر 

 است: 

ـ دگرگونی بنیادی نظام آموزشی دست زدن به یک انقالب وسیع 0»

عمیق که برمبنای اصالتها و ارزشها حقایق انقالب اسالمی استوار باشد  و

از ابعاد مهم انقالب اسالمی ایران است و شورا با آگاهی انقالبی پرداختن 

به این امر عظیم را وظیفه اصلی و اساسی خود و همه نیروهای انقالبی 

ه داند و معتقد است که اینکار بدون مشارکت همه جانب مسلمان می

دانشگاهیان و دانشجویانی که در خدمت انقالب اسالمی ایران و در جهت 

 رهنمودهای امام امت گام برمیدارند عملی نیست...

ـ شورای انقالب معتقد است که تأخیر در این امر مهم ناشی از 1

ها و درگیریهای گوناگون بوده است و به همین دلیل نیز با تشنج  نابسامانی

مخالف است و چنین وضعی را مغایر با تدارک  در محیط دانشگاهها

 داند.  فرصت جهت دگرگونی بنیادی نظام آموزشی می

ـ تصمیم شورا در مورد برچیدن ستادها و دفاتر فعالیت گروههای 3

ز انحاء به مختلف شامل کلیه مراکز، دفترها و اطاقهایی است که به نحوی ا

 ...شود گروهها مربوط می

رگز به معنی عدم رعایت جو آزاد و سازنده ـ امّا این تصمیم ه4

فکری در چهارچوب قانون اساسی نیست ولی وجود این دفترها که در 

هیچ جا و در هیچ انقالبی به این کیفیت سابقه ندارد، عمالً موجب 

برخورد آراء و درگیری و نابسامانی و آسیب دیدن جو آزاد و سازنده و 

 ... افکار گردیده است

ن مراکز در دو روز آینده با حضور دانشجویان در ـ برچیدن ای1

ها منافات دارد. بنابر این دانشجویان با شورای انقالب همکاری  دانشکده

کنند تا کار برچیدن  خواهند نمود و از این ساعت دانشگاهها را تخلیه می

 این مراکز به آسانی صورت گیرد. 

دفاتر موجود  آوری وسایلی که در ـ هر یک از گروهها برای جمع 3

کنند.  ها معرفی می نفر را به سرپرست دانشکده 1است و تخلیه این دفاتر 

گردد تا  ها در محلی مضبوط می وسایل با حضور مسئوالن اداری دانشکده

بعداً آنچه متعلق به دانشجویان است از دانشگاه خارج شود و آنچه به 

 و سپرده شود. دانشگاه تعلق دارد به سرپرست دانشگاه یا نماینده ا

ـ به کمیته مرکزی انقالب اسالمی دستور داده شده است که حفظ 7

امنیت دانشگاهها و نمایندگان گروهها را چه در جریان تخلیه و چه 

 جابجائی وسایل و چه بعد از آن بعهده بگیرد. 

شود که آمادگی خود را برای اجرای  ـ از همه مردم خواسته می 8

در عین حال برای آسان کردن کار تخلیه این تصمیمات حفظ کند و 

ها و مؤسسات آموزش عالی  ستادها از تجمع در حول و حوش دانشگاه

خودداری کنند. بدیهی است در هر لحظه که شورای انقالب الزم دانست 

جمهوری  شود تا به همراهی رئیس با یک پیام رادیوئی از آنان خواسته می

 . و شورای انقالب به دانشگاهها بروند

ـ بدیهی است اگر امور برخالف آنچه در فوق اشاره شده است 9

جمهور منتظر پایان روز دوشنبه اول اردیبهشت  جریان یابد شورا و رئیس

شوند و به منظور آماده کردن فوری زمینه برای اجرای تصمیمات  نمی

 شورا به دانشگاه خواهند آمد. 

شنبه دوم  سه ـ پس از انجام عملیات و برقراری نظم از روز01

. شورای انقالب جمهوری اسالمی ÷اردیبهشت دانشگاه افتتاح خواهد شد

 {001«}ایران.

در رابطه با مسائل دانشگاهها  19در تاریخ دوشنبه اول اردیبهشت 

جمهوری انتشار یافت  ر رئیسصد ای از سوی دکتر ابوالحسن بنی اطالعیه

  که متن آن به شرح زیر است:   
 



 

 17 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

مقصود شورای انقالب از تصمیمات متخذه عادی کردن وضع و 

برعهده دولت گذاشتن تغییرات بنیادی نظام آموزشی بوده است. در این 

جمهوری و شورای انقالب از  دو سه روز گروههایی به این عنوان که رئیس

را در برابر  اند ستادهای گروهها را تخلیه کنند افراد مردم خواسته

گروههای سیاسی در خارج   دانشگاهها و مؤسسات عالی و مراکز فعالیت

آورند که منجر به ضرب و  کند و برخوردهایی بوجود می دانشگاه جمع می

شود. اینست که این مراتب را به اطالع  جرح و بیشتر از آن شده و می

 عموم میرساند: 

شجویی این گروهها ـ برابر اطالعیه و توضیحات چند گروه دان0

 کنند.  تصمیم شورای انقالب را اجراء کرده و می

شنبه هیچ نیازی باجتماع مردم نیست و  بنابر این تا صبح روز سه

اگر ضرورت اقتضا کرد که مردم گردآیند موضوع به اطالع عموم خواهد 

رسید. بنابر این هر گونه اجتماع و ایجاد درگیری در دانشگاهها و خارج 

 شود.  ضد انقالبی تلقی میآن عمل 

ـ در خارج دانشگاهها اقدام هر گونه تجمع و حمله به مراکز 1

سازمانهای سیاسی توطئه برضد دولت انقالب و تضعیف جبهه داخلی ما 

گر است. هر محلی که خارج از دانشگاه تصرف  در برابر آمریکای سلطه

 شده باید فوراً تخلیه گردد. 

امنیت محیط کار خود باشند و بدانند ـ مردم کشور باید مراقب 3

اجرای تصمیمات مقامات تعیین شده از سوی مردم شرط ادامه انقالب و 

 {003«}رصد ابوالحسن بنیجمهوری منتخب مردم  پیروزی آنست. رئیس

 30ظرف چند روز گذشته مجدداً جلسه شورای انقالب در تاریخ  

ر در ساختمان صد والحسن بنی، به ریاست دکتر اب19اردیبهشت 

پایان جلسه آقای دکتر حبیبی  { و در007تشکیل}وزیری  نخست

سخنگوی شورای انقالب گفت، مسائل مربوط به دانشگاهها مجدداً در 

شورا مطرح شد و بر چند نکته اساسی مجدداً تأکید شد، اول تغییر بنیاد 

یگر اینکه در شرایط بحرانی الزم ها. مسئله د آموزشی، محتوا و برنامه

است که تشنج وجود نداشته باشد و محیط تفاهم باشد و تصمیمات 

 {008اجرا درآید.}شورای انقالب به 

اردیبهشت  31ای که صبح دیروز ) آقای حبیبی افزود که در جلسه

کلیه سرپرستان در این امر متفق »( با شورایعالی دانشگاهها داشتیم 19

ه در حال حاضر دگرگون بنیادی نظام آموزشی و نحوه اداره القول بودند ک

دانشگاه مورد قبول همه است و بر آن تأکید داشتند... نکته دوم که مورد 

توجه همه بود و بر آن اصرار داشتند این بود که آنچه در اعالمیه دوم 

آمده است نبایستی به معنی تهدید آزادیهای اساسی باشد و این نکته هم 

جمهور تذکر داده شد که آنچه مسأله است و مورد بحث،  ئیستوسط ر

منع فعالیتهای سیاسی در دانشگاهها نیست بلکه اظهار مخالفت و اظهار 

عدم رضایت از حاکمیت گروهها برسیستم اداری دانشگاه است یعنی 

حاکمیت گروهها غیر از فعالیت سیاسی است و این فعالیت سیاسی 

آنچه مهم است دانشگاه باید بتواند سامان شود بلکه  نیست که منع می

پیدا بکند با حضور اداری و حکومتی گروههای سیاسی در دانشگاه این 

 {009«}امکان ندارد.امر 

نیروهای انتظامی نباید دخالت »سخنگوی شورای انقالب گفت: 

موقع و بدون دلیل کنند و اصوالً حضور داشته باشند اینهم  مورد و بی بی

ها  حتی در اعالمیه شورای انقالب آمده است که حضور کمیتهروشن بود و 

در خارج از محوطه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی فقط برای تأمین 

ایم فعالً مردم از تجمع خودداری کنند  امنیت است بخصوص اینکه گفته

کنند. بهرحال آنچه که از  برای اینکه معلوم شود که چه کسانی اخالل می

ها اهمیت دارد اینست که این مطلب به معنای تهدید نظر دانشگاه

فعالیتهای سیاسی نباشد که تا آنجا که مربوط به دولت و شورای انقالب 

ای نیست قبالً هم دو بار در مالقاتی که با هیئت مدیره  است چنین مسئله

موقت دانشگاهها شده بود این مسئله صریحاً ذکر شده این چندین بار 

ر این صد تلف کشور ذکر شد و پریشب هم آقای بنیتوسط مسئوالن مخ

 {011}«مسئله را با صراحت طرح کردند.

اهلل موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و عضو شورای انقالب  آیت

فروردین شورای انقالب درباره مسائل دانشگاهها به  30در پایان جلسه 

ورا موقعیت خود را مجدداً به دانشگاهها ش راجع»خبرگزاری پارس گفت: 

اعالم کرده و همان موضع اولی است و با تغییر بنیادی دانشگاهها براساس 

یک نظام جدید اسالمی هیچ مخالفتی ندارد و منتهی شورا معتقد است 

فعالً باید دانشگاهها با آرامش کار و فعالیت علمی خودشان را ادامه دهند. 

و اینها هیچ عیبی ندارد ولی  فعالیت سیاسی هم به معنای بحث کردن

ها را  بدون درگیری و بدون توطئه و چون وجود این دفترها و دفترچه

که اختالف اساسی در میان  دانند. ... عالوه بر آن مخالف این مسئله می

الظاهر عبارتست از یک تغییر  نیست چون موضوع اصلی و اولی علی

ف فقط در زمانبندی است بنیادی فرهنگی و این را همه قبول داریم اختال

کنم موجب بحث شدیدی  حاال هر وقت که شد و در این دیگر فکر نمی

 {010.«}باشد

آقای خمینی نیز در تاریخ اوّل اردیبهشت، برای مردم و دانشجویانی 

که به دیدار وی رفته بودند، در مورد دانشگاه و اصالح آن مطالبی را 

ای انقالب در مورد دانشگاه آن را عنوان کردند و با اشاره به مصوبات شور

تأیید و پشتیبانی خود را از آن اعالم داشتند که قسمتی از آن چنین 

 است: 

ترسیم ما از دخالت نظامی  عزیزان من ما از حصر اقتصادی نمی»

ترساند وابستگی فرهنگی است ما از  ترسیم آن چیزی که ما را می نمی

ترسیم که جوانهای ما را  گاهی میترسیم ما از دانش دانشگاه استعماری می

آنطور ترتیب کند که خدمت غرب بکند. که خدمت به کمونیست کنند ما 

خواهیم که دانشگاه ما مثل این اشخاصی که بعضی اشکال به این  می

مسئله کردند نباشد اینها معنی استقالل و اسالمیت دانشگاه را 

جمهور راجع به  سفهمند. من آن چیزی را که شورای انقالب و رئی نمی

اند و راجع به اینکه باید دانشگاه از آن جهاتی که در  تصفیه دانشگاه گفته

او هست بیرون برود تا مستقل شود تا ما بتوانیم استقاللش را حفظ بکنیم 

کنم و من از تمام جوانها خواستارم که کارشکنی نکنند و  پشتیبانی می

دند ما تکلیف آخر را برای مقاومت نکنند و نگذارند که اگر مقاومت کر

ملّّت معین کنیم. از خداوند متعال سعادت ملّّت اسالم را و سعادت جوانها 

 {011«}خواستارم.را 
 

 ر در دانشگاه تهرانصد بنی

براساس تصمیمات شورای انقالب و پایان مهلت مقرر برای برچیدن 

ستادهای خود را  ستاد گروهها از دانشگاهها، به جز دو گروه مابقی

اردیبشهت در پایان  1شنبه  ر در تاریخ سهصد آقای بنی 0برچیده بودند.

مهلت مقرر باتفاق اعضای شورای انقالب و جمعی از وزیران و گروه کثیری 

از مردم که در دانشگاه گرد آمده بودند، حضور یافت و سخنان مهمی 

                                                           

ـ دو گروه فدائیان خلق به رهبری فرخ نگهدار و پیشگام به رهبری مهدی فتاپور  0
بودند: صدر رفته و به وی گفته  فروردین و یا یک اردیبهشت پیش آقای بنی 30در 

ایم دانشگاه  ایم و آماده ای که هدف آن، رئیس جمهوری است اگاه شده ما از توطئه
را تخلیه کنیم. امّا مهاجمین به دانشگاه از تعلل و تأخیر در تخلیه کردن، سوء 
استفاده کرده، حمله و تیراندازی را به دانشگاه شروع کردند و متأسفانه گروههای 

کردند، که کردند و  باید در زد و خورد شرکت می نمی چپ با وجود آگاهی از توطئه
 در نتیجه تعدادی مجروح و تنی چند کشته شدند. 
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در زیر قسمتهایی از آن از نظرتان خطاب به ملت ایران ایراد کرد، که 

 گذرد:  می

امروز روز بزرگی در تاریخ ماست که حاکمیت شما از طریق شورای »

ر به تجمع مردم و تصمیم فدائیان صد بنی« نشیند. انقالب به کرسی می

اند جلو اجتماع مردم را بگیرند اشاره کرد و گفت:  خواسته خلق که می

و در این روزهایی که بر ما گذشت دو موضوع در حال  در حال حاضر»

پیدایش بود یکی موجی که بخواست خدا و به اراده استوار شما پیروز 

شد. یک موج دیگری که ممکن بود بصورت آشوب تمامی کشور را در کام 

ای که چیده شده بود و احتمال وقوع داشت این  خود فرو برد. آن توطئه

در تعطیل و اغتشاش فرو برد. امّا هوشیاری مردم  بود که سرتاسر کشور را

جمهور منتخب شما و شورای انقالب مورد تأیید  ما، امام امت ما، رئیس

شما موجب شد که موج انقالب فرهنگی در اصل اساسی خود پیروز 

خواهیم برانگیزیم و بخواست خدا این روز  شود... آن موجی که ما می

له عمل است اینست که در همه جا تاریخ روز ورود آن موج در مرح

کنند، آنهایی که در کار نفت اخالل  ها اخالل می آنهائی که در کارخانه

اند، آنهائی که در  کنند، آنهائی که در کردستان بر روی ملت ایستاده می

خواهند روستاها و شهرها را  چینند، آنهائی که می خوزستان توطئه می

بدانند هر جا بخواهند در برابر ملت تهدید کنند و بکام آشوب بکشند، 

بایستند و هر جا بخواهند به تعطیل بکشانند، این ملت در آنجا حاضر 

 کنند.  شود و حاکمیت خود را از طریق دولت اعمال می می

خواستم برای شما توضیح بدهم این است  مسئله دومی که من می

فرمودند و هم  که امام در پیام نوروزی خود هم به انقالب فرهنگی تأکید

جمهور را مسئول حفظ امنیت کشور کردند و  به امنیت کشور و رئیس

گویم که در روزهایی که  امسال را سال امنیت عنوان دادند. من به شما می

ای را دیده بودند ولی بر اثر  گذشت خواب کشتار خیابانی بیرحمانه

نثی هوشیاری دانشجویان مسلمان و همۀ مردم کشور ما این توطئه خ

 شد و برخوردها و زد و خورد به حداقل انجامید. 

دانیم که آشوب به  دیروز صبح دو نفر پیش من آمدند و گفتند ما می

ایم که ستادها را در دانشگاهها تخلیه  سود کشور نیست، بنابر این آماده

آذر که این  03کنیم فقط یک محلی در خارج دانشگاه داریم در خیابان 

ست. من با وزیر فرهنگ مشورت کردم و نظر او این محتاج طول زمان ا

بود که آن محل را قفل بکند و بروند و روز بعد که محل جدید پیدا کردند 

بیایند اثاثیه خودشان را ببرند. قرار شد بر همین قرار با نماینده وزیر 

فرهنگ دیدار بکنند امّا تا بعد از ظهر از این نمایندگان خبری نشد و نه 

وزیر فرهنگ رفتند و نه به سراغ نماینده او رفتند، سرپرستهای به سراغ 

دانشگاه تهران که تمام دیروز و دیشب با منتهای اخالص کوشیدند تا 

برخوردها را بحداقل برسانند و من هم از کوشش آنها تقدیر و ستایش 

بعد از ظهر بطرف ستاد آنها بروم  1کنم منتظر آنها بودم که در ساعت  می

بعد از  1ها برای تحویل آن محل گفتگو بکنم اما یک ربع به ساعت و با آن

ظهر برابر آنچه آن سرپرستها دیشب در شورای انقالب بما گفتند خود 

آنها مقدمه برخورد را بوجود آوردند و به سراغ سرپرستها هم نرفتند در 

 نتیجه برخورد دیروز مسلماً و محققاً در مسئولیت آنها است...

ز به یک انقالب فرهنگی اصیل واقعی احتیاج دارد. اصل ایران امرو

اول این انقالب این است که دولت منتخب شما نیروی اجرای ملت باشد و 

هیچ نیروی اجرای دیگری در خارج از دولت به خود حق ندهد بنام ملت 

 تصمیم بگیرد و به اجرا بگذارد. 

، زنان و اصل دوم انقالب فرهنگی اینست که تمام جوانان، پیران

خرد وکالن مردم ما به تولید هر چه بیشتر بپردازند. اصل سوم انقالب 

فرهنگی اینست که دانشگاههای ما که فرهنگ تخریب داشتند امروز 

 فرهنگ تولید بیشتری و فرهنگ تولید پیدا کنند. 

ر در پایان سخنان خود گفت: اجتماعاتی که امروز در صد آقای بنی

هرهای کشور برقرار است و تأییدی که در این اجتماعات از تصمیم همه ش

شورای انقالب شد، این تصمیم، تصمیم ملت ایران، تصمیم امام، تصمیم 

جمهور و تصمیم شورای انقالب است و همه دانشجویان باید این  رئیس

 تصمیم را محترم بشمارند و عیناً اجرا کنند. 

ر محیط دانشگاه برخورد نباید باشد. شود. د از امروز دانشگاه باز می

باید افتتاح دانشگاه را محترم بشمارند. هیچکس حق ندارد در محیط 

دانشگاه و خارج آن به هیچ عنوانی برخورد بوجود بیاورد و کسانی که 

برخورد بوجود آورند، شما پاسداران عزیز که تمام دیروز و تمام دیشب با 

شکیبایی سخت در خور ستایش منتهای فداکاری و صبر انقالبی و 

مراقبت کنید تا برخوردها را به حداقل برسانید و خنثی گردانید توطئه 

رویم هر کس به هر عنوان ولو بنام  کشتار خیابانی را ـ از این پس ما می

جمهوری با چوب چماق یا  اسالم و بنام امام و بنام شورای انقالب یا رئیس

اد کند شما موظفید آنها را توقیف غیر چوب و چماق خواست برخورد ایج

 {013«}کنید.

سرانجام دانشگاهها پس از سه روز تعطیلی جهت مهلت به گروهها، 

برای تخلیه ستاد و دفاتر و اطاقهای اشغالی خود با سخنرانی آقای 

ر در دانشگاه تهران، بازگشایی شد و کالسهای درس و بحث صد بنی

روز کشور هم اعالم کردند که پس از یک وقفه کوتاه  جرایدبرقرار گردید. 

، 19اردیبهشت  3)اطالعات چهارشنبه « کار دانشگاهها آغاز شد»مجدداً 

و دانشگاه به کار علمی و آموزشی خود ادامه داد و کسانی  ص اول و دوم(

که برنامه تعطیل کردن دانشگاهها را در سر داشتند، تیرشان به سنگ 

ویان پیرو خط امام و وابسته به حزب جمهوری خورد. گرچه دانشج

اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی گهگاهی صحبت از تعطیل 

آوردند امّا قرار بر ادامه کار دانشگاه و تغییر  کردن دانشگاه را به میان می

برنامه و سیستم آموزشی عالی در تعطیالت تابستان و به تدریج وسیله 

 الی گرفته شده بود. وزارت علوم و آموزش ع

در این رابطه آقای رجائیان سرپرست سازمان سنجش آموزش 

کشور در گفتگویی با کیهان پیرامون نحوه برگزاری کنکور امسال گفت: 

با توجه به اینکه تغییر نظام آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات عالی »

ا باشد و از طرفی چون اجرای کنکور از این موضوع جد کشور مطرح می

پس از مشخص شدن ضوابط جدید گزینش  19نیست لذا کنکور سال 

دانشجو و همچنین تاریخ شروع به کار دانشگاهها قطعی است. وی 

همچنین اضافه کرد: از مدتی پیش اشکاالت و نارسایی کنکور سال 

گذشته و نظرات رسیده مردم در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است 

 {014}.«رسد نتیجه به اطالع همگان میکه پس از پیگیری الزم 

 
 خرداد 22رتیب وقایع تا فرمان غیرقانونی انقالب فرهنگی در ت

اردیبهشت  11اردیبهشت تا پایان روز شنبه  07در تاریخ چهارشنبه 

ای در رابطه با انقالب فرهنگی و روشن شدن ابعاد  ، سمینار چهار روزه19

جمهور و  ریهای مردم با رئیسهمآهنگی همکامختلف آن به ابتکار دفتر 

در این گردهمآیی که  {011}دانشگاه ملّّی در سالن ابوریحان تشکیل شد.

متخصصان استادان، دانشجویان، گروههای مختلف و جمع کثیری از 

ر صد مردم در آن شرکت کردند، در اولین روز گردهمآیی آقای بنی

یر فرهنگ و آموزش عالی جمهور و با حضور آقای حبیبی وز رئیس

 {013}گشایش یافت.

ر، حبیبی، مهندس بازرگان و موسوی صد در این روز آقایان بنی

فرهنگی و ابعاد مختلف آن و نظرات و اردبیلی در مورد انقالب 

 {017}پیشنهادات خود سخنرانی کردند.

دکتر  آل احمد، دکتر ناصر تکمیل همایون، در روز بعد آقایان شمس
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زاده رئیس دانشگاه ملّّی، دکتر اسداهلل مبشری وزیر دادگستری  تقی

سابق و استاد محمد تقی جعفری در رابطه با انقالب فرهنگی و نظرات 

 {018}خود، برای حضار سخن گفتند.

این گردهمایی در چهارمین روز خود با ترتیب دادن میزگردی که در 

است جمهوری، دکتر حبیبی وزیر فرهنگ و ر ریصد آن آقایان بنی

االسالم معادیخواه، مسعود  آموزش عالی، دکتر شریعتمداری، حجت

احمد، طاهر احمدزاده و دکتر تکمیل همایون شرکت  آل رجوی، شمس

 {019}اردیبهشت به کار خود پایان داد. 11داشتند، در پایان روز شنبه 

ر به اخذ نتیجه دص در پایان میزگرد و ختم سمینار آقای بنی

سخنرانی و جمعبندی پیشنهادات پرداخت و در ابتدای سخن خود گفت 

الزم است در اینجا از افرادی که در این راه تالش کردند و پرچمدار این 

احمد، از دکتر شریعتی و از  انقالب فرهنگی بودند یاد کنم، از جالل آل

ترامات این جمهوری را تقدیم این جمهور، اح مطهری و من بعنوان رئیس

 {031}کنم. مردان و تمام شهیدان می

، سمینار تعیین سیاست کلی 19اردیبهشت  18بعد از آن در تاریخ 

کارشناسان پژوهشی پژوهش و تحقیقات در ایران با شرکت متخصصان و 

 {030}کشور در وزارت فرهنگ و آموزش عالی گشایش یافت.

ای حبیبی وزیر آموزش عالی در گفتگویی و در پایان این سمینار آق

، 19خرداد  01پس از »با خبرنگار کیهان در پاسخ به این سؤال که 

دانشگاهها تا چه مدت تعطیل خواهد بود گفت هنوز در این مورد تصمیم 

ماه قبل از  1قطعی گرفته نشده است. وی افزود که کنکور آینده نیز 

 {031}«الی برگزار خواهد شد.بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش ع

انقالب  حوزه دانشگاه»ای بنام  حوزه علمیه قم نیز سمینار سه روزه

، با صدور 19خرداد  1تشکیل دادند که در روز جمعه « فرهنگی

ای به کار خود پایان دادند. در بخشی از قطعنامه از آقای خمینی  قطعنامه

زشی و دانشگاهی را نظارت بر دگرگونی نظام آمو»خواسته شده بود که 

های علمیه را برای  برعهده گرفته، افراد صالح از اساتید دانشگاهها و حوزه

این دگرگون در نظر بگیرند و تا پیاده شدن ارزشهای فرهنگی اسالمی در 

رابطه با نظام آموزشی دانشگاهی الزم است کلیه دانشگاهها تعطیل بوده 

بل از تهیه شدن طرح آموزش سازی و برقراری کنکور ق و هر گونه زمینه

 {033}«د.باش اسالمی از نظر ما مانع تحقق آرمانها فوق می

پس از درخواست حوزه علمیه قم از آقای خمینی مبنی بر تشکیل 

شورای انقالب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاهها، اعضای هیئت علمی 

ای  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با ارسال نامه سرگشاده دانشکده

نظرهای خود را پیرامون  19خرداد  07جمهور درتاریخ  به مجلس و رئیس

تعطیل دانشگاه و تغییر نظام آموزشی و انقالب فرهنگی بیان کردند. در 

در این زمان که دانشگاه آخرین روزهای »قسمتهایی از نامه آمده است: 

« نگیانقالب فره»گذراند وزیر عنوان  سال تحصیلی نیمه تمام خود را می

شود... ما امضاء کنندگان که  تهدید به تعطیل می« انقالب آموزشی»و 

کنیم  های معنوی کشور را در خطر نابودی و انحطاط احساس می سرمایه

بینیم که درباره این  به حکم وظیفه اخالقی و انسانی، خود را ناگزیر می

 وضع نگران کننده به همه دولتمردان و به ویژه مدیران و مسئوالن

 آموزشی هشدار دهیم و توجه آنان را به نکات زیر جلب کنیم: 

«. . . 

توانند در  بینی است اگر تصور شود که جمعی می ـ این کمال کوته1

خارج از دانشگاه و بدون توجه به بافت این اجتماع زنده، برای آن قاعده 

وضع کنند و هدفهای خود را بر آن تحمیل سازند. تنها راه معقول این 

ت که از همه نیروهای موجود در دانشگاه یاری خواسته شود. استادان اس

و کارکنان و دانشجویان، هر کدام به فرا خور استعدادها و مسئولیتهای 

شغلی خویش، در این راه شرکت کنند تا نظام جدید را ساخته خویش 

 پندارند و در راه اجرای آن صادقانه بکوشند. 

گون ساختن شیوه آموزش در باضافه هر نظامی که برای دگر

ها برگزیده شود، تنها جنبه نظری و آزمایشی دارد... میدان این  دانشکده

تجربه دانشگاه است در رابطه استاد و دانشجو و کالس درس نشان 

دهد که تا چه اندازه راه صواب پیموده شد و خطا در کجاست. پس از  می

رانند باید پرسید که پرو آنان که خیال تعطیل دانشگاهها را در سرمی

خواهند آزمایشگاه این تحقیق را تعطیل کنند و انتظار انقالبی  چگونه می

 درست و بنیادی نیز داشته باشند؟ 

شود. در  ـ زندگی دانشگاهها تنها به باز بودن کالسها تأمین نمی3

این کانون علمی، آزادی اندیشه و بیان و ایجاد محیط تفاهم و همبستگی، 

ای از گروههای سیاسی، آن هم در  های پاره روی ی است. زیادهقانون زندگ

دورانی پس از انقالب و بعد از سالیان دراز خفقان نباید سبب شود که 

ها در دانشگاه نامطلوب جلوه کند و استاد و دانشجو  برخورد اندیشه

بینند به زبان و قلم آورند. بلبالن این  نتوانند آزادانه آنچه را حقیقت می

خوانند، هر چند که قفس از طالی ناب باشد. الزمه  در قفس نمی باغ

گذرد که قلم بمزدان جای  تحقیق و تفحص آزادی است وگرنه چندی نمی

 گیرند.  محققان را می

. . . 

ـ تعطیل دانشگاهها و اجبار دانشجویان و استادان و کارکنان به 1

یر علوم با رفتن به روستاها از مسائل اداری و روزمره نیست تا دب

گروههای سیاسی و احزاب و شوراها بتوانند درباره آن تصمیم بگیرند و 

اجرا کنند. اجرای این تصمیم مستقیم با شخصیت و آزادی اشخاص و 

 دگرگونی بنیادی و مسائل کشور، یعنی آموزش و فرهنگ دارد.

ای نیاز به قانون دارد و در صالحیت خاص مجلس  وضع چنین قاعده

قانون  91و  73جمهوری اسالمی است. ما به استناد به اصول شورای ملی 

خواهیم که درباره نحوه اجرای انقالب  اساسی از مجلس شورای ملی می

آموزشی در دانشگاهها تحقیق کند و اساسا آن را در جلسه علنی مطرح 

جمهور منتخب نیز انتظار داریم که درباره این بخش از  سازد. از رئیس

غلی دانشگاهیان نیز از دخالت اشخاص و گروههای امنیت علمی و ش

 {034}«کند.غیرمسئول جلوگیری 

 

گروههایی که طرح بستن دانشگاهها را برای قبضه کردن قدرت 

نظیر انقالب فرهنگی چین برای حذف دیگران در نظر داشتند و 

اشان به شکست انجامید، اینک از در دیگری و از طریق حوزه  برنامه

شده و بدین خاطر آنها در قطعنامه خود از آقای خمینی  علمیه قم وارد

خواهند که وارد عمل شده و شورای انقالب فرهنگی و بستن  می

 دانشگاهها را زیر نظر خود انجام دهد.

با درخواست حوزه علمیه قم از آقای خمینی مبنی بر تشکیل 

شورای انقالب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاهها وی برخالف قانون 

اسی که خود آن را امضاء کرده است و مصوبات شورای انقالب، در اس

، فرمان تشکیل شورای انقالب فرهنگی را صادر کرد 19خرداد  11تاریخ 

و آقایان محمد جود باهنر، مهدی ربّانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم 

الدین فارسی، و علی شریعتمداری را  احمد، جال سروش، شمس آل

 اد شورای انقالب فرهنگی کرد:مسئول تشکیل ست

 متن پیام بدین شرح است: 

 
 اهلل الرحمن الرحیم بسم

مدتی است ضرورت انقالب فرهنگی که امری اسالمی است و 

باشد، اعالم شده است و تاکنون، اقدام مؤثر  خواست ملّّت مسلمان می

اساسی انجام نشده است و ملّّت اسالمی و خصوص دانشجویان با ایمان 
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گران که هم اکنون گاه  نگران هستند و نیز نگران اخالل توطئهمتعهد، 

شود و ملّّت مسلمان و پایبند به اسالم خوف آن دارند  آثارش نمایان می

که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و 

فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کافرمایان 

م اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده فرهنگ این مرکز مه بی

شود که جز  بودند که از دست آوردهای دانشگاهها بخوبی ظاهر می

رغم خواست دانشگاهها در خدمت کشور  معدودی متعهد و مؤمن که علی

و اسالم بودند، دیگران جز ضرر و زیان چیزی برای کشور ما بار نیاوردند و 

خواست بعضی گروههای وابسته به اجانب االسف  ادامه این فاجعه که مع

ای مهلک به انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی وارد خواهد  است. ضربه

کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانت عظیم بر اسالم و کشور اسالمی 

است. بر این اساس، به حضرات آقایان محترم، محمد جواد باهنر، مهدی 

احمد،  م سروش، شمس آلربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکری

شود تا ستادی  الدین فارسی، علی شریعتمداری، مسئولیت داده می جالل

تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد با ایمان و دیگر قشرهای 

تحصیل کرده متعهد و مؤمن به جمهوری اسالمی دعوت نمایند تا شورائی 

فرهنگی های مختلف و خط مشی  ریزی رشته تشکیل دهند و برنامه

آینده دانشگاهها براساس فرهنگ اسالمی و انتخاب اساتید شایسته و 

متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمایند. 

بدیهی است بر اساس مطالب فوق، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشی که 

شد،  میدر رژیم سابق، با آموزش و پرورش انحرافی و استعماری اداره 

تحت رسیدگی دقیق قرار گیرد تا فرزندان عزیزم از آسیب و انحراف 

مصمون گردند. از خداوند متعال توفیق آقایان را، در این امر مهم، مسئلت 

نمایم و عظمت اسالم و کشورهای اسالم را خواهانم. والسالم علیکم  می

 {031} 0319خرداد  11ـ  0411رجب  19، اهلل الموسوی الخمینی روح
 

ـ هدف از طراحی انقالب 0با توجه به آنچه در دو بخش گذشته )

ستاد »روز فرمان تشکیل  19خرداد  11ـ سیر وقایع تا تاریخ 1فرهنگی 

و با توجه به اسناد و مدارک روز شمار آن دروان «( انقالب فرهنگی

گذارد که تا  جای هیچگونه اعوحاج و شکی باقی نمی« انقالب فرهنگی»

که آقای خمینی فرمان تشکیل ستاد انقالب را صادر  19رداد خ 11تاریخ 

ر ریاست جمهوری، نه شورای انقالب و نه صد کرده است، نه آقای بنی

اند، بلکه  ای بربسته شدن دانشگاهها نگذاشته آقای خمینی نه تنها صحه

ی براساس مصوبات شورای انقالب و تأیید آقای خمینی از مصوبات شورا

 جمهور، قرار بر موارد ذیل گذاشته شده بود:  های رئیس انقالب و خواسته

ـ تخلیه و تعطیل و برچیده شدن ستادهای گروههای مختلف از 0

 دانشگاهها.

ـ باز بودن دانشگاهها و تهیه برنامه در تعطیالت تابستان و تغییر 1

 تدریجی نظام آموزشی کشور.

ر محدوده قانون اساسی در ـ تضمین برقراری آزادیهای سیاسی د3

 بیرون دانشگاهها.

ـ دانشگاهها با آرامش کار و فعالیت خودشان را ادامه دهند و محل 4

 بحث آزاد و برخورد اندیشه ها باشد. 

که حوزه علمیه قم، از آقای خمینی خواست که  0319خرداد  1در 

زیر نظر خود شورای انقالب فرهنگی تشکیل دهد و تا پیاده شدن 

های انقالب فرهنگی اسالمی در رابطه با نظام آموزشی کلیه ارزش

دانشگاههای کشور را تعطیل کنند. هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم 

سیاسی که خطر بسته شدن دانشگاهها را احساس کرده بودند، طی نامه 

، نظرات خود را درباره 19خرداد  07ای سرگشاده و مشروح، در تاریخ 

کشور توضیح داده و خطر بسته شدن دانشگاهها و تغییر نظام آموزشی 

های معنوی کشور را گوشزد همۀ  غیرقانونی بودن آن و نابودی سرمایه

جمهور خواستند که از بسته شدن دانشگاهها  دولتمردان کرده و از رئیس

 و از بین بردن امنیت شغلی و علمی دانشگاهیان جلوگیری کنند. 

، جهت «اد انقالب فرهنگیست»آقای خمینی با فرمان تشکیل 

به بسته شدن دانشگاهها بوسیله « انقالب فرهنگی»مأموریت انجام 

صحه گذاشت. با توجه به نکات ذکر شده روند « ستاد انقالب فرهنگی»

با هم در « ستاد انقالب فرهنگی»بسته شدن دانشگاهها را بوسیله 

 کنیم.  قسمت سوم این مطالعه مرور می
 

 انتصابی و بستن دانشگاهها« هنگیستاد انقالب فر»ـ 3

ستاد انقالب »روند بسته شدن دانشگاهها، بعد از فرمان تشکیل 

 شود:  ، به ترتیب تاریخ گزارش می19خرداد  11در « فرهنگی

، 19خرداد  14، مورخ 1/00ـ ستاد انقالب فرهنگی، در ساعت 0

نخستین جلسه خود را تشکیل دادند و در آن نقطه نظرهای خود را 

مشی مشترک برای اجرای انقالب فرهنگی مورد  منظور دستیابی به خطب

 {033دادند.}بحث و گفتگو قرار 

 13ـ در دومین جلسه ستاد انقالب فرهنگی که در تاریخ دوشنبه 1

تشکیل گردید، تشکیل ستادهای چند گانه انقالب فرهنگی  19خرداد 

 {037اعالم شد.}

که در متن  همانطوری»گفت: دکتر باهنر در مورد وظایف اصلی شورا 

اند یکی تعیین  پیام امام نیز مشخص شده است سه موضوع را تعیین کرده

مشی و ترسیم اهداف و خطوط اصلی انقالب فرهنگی به این معنی که  خط

های  ریزی برای رشته خواهیم. دوم برنامه چه باید انجام دهیم و چه می

ر حوزه همان رشته مختلف که در این زمینه از شوراهای تخصصی د

 .«سازی اساتید به این منظور خواهد بود شود و سوم آماده استفاده می

{038} 

برای سهولت کار ستادهایی تشکیل می دهیم که »افزود:  آقای باهنر

هر کدام با وظایفی مشخص کار خواهند کرد از جمله یکی فقط کارهای 

کشورهای دیگر را تحقیقی را انجام خواهد داد و زمینه انقالب فرهنگی 

سازی افکار عمومی را  و یک کمیسیون نیز کارهای آماده 0کند بررسی می

از طریق سخنرانی، برگزاری کمیسیون، و نظرخواهی از مسئولین و 

 {039}«دهد. های گروهی را انجام می صاحب نظران توسط رسانه

وی سپس در پاسخ به سؤال کیهان که کارهای انجام شده قبلی و 

تواند موجب بازگشایی دانشگاهها در سال  این ستاد در آینده میفعالیت 

ما قصد داریم سیستم و هدف فعلی »آینده تحصیلی شود گفت: 

دانشگاهها را کامالً دگرگون کنیم و از این حالت استعماری خارج کرده و 

به یک دانشگاه مطابق با ارزشهای اسالمی ارائه دهیم. لذا این کاری است 

رسد این اقدامات کفاف گشایش مجدد دانشگاهها را  ظر نمیعظیم و به ن

 {041}«بدهد.
در مورد تغییر نظام آموزشی و اینکه برای این تغییر از »آقای باهنر 

شود گفت: برای تغییر نظام آموزشی  چه مقطع تحصیلی شروع می
توان این مقاطع تحصیلی را از هم تفکیک کرد زیرا همه به هم مربوط  نمی

ولی ما معطل دبستان و دبیرستان نخواهیم شد و ضمن در نظر هستند. 
ریزی کلی چون نحوه برخورد مسایل  گرفتن کلیت آموزش و برنامه

دانشگاهی با مسایل دبیرستانی متفاوت خواهد بود، لذا دبستانها و 
کنند و این ستاد بیشتر به  دبیرستانها از مهر ماه کار خود را آغاز می

                                                           

ـ انقالب فرهنگی به منظور قبضه کردن قدرت و سیل جوانان به روستاها و 0
اردوهای کار فقط در چین انجام شده بود و در اشل کوچکتری در ایران شروع شد 

بایستی در مورد آن تحقیق شود زمینه  ا که میو به همین علت یکی از کاره
 انقالب فرهنگی کشورهای دیگر بوده است. 
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 {040}«هد پرداخت.مسایل دانشگاهی خوا
ریزی انقالب  آقای دکترعلی شریعتمداری عضو ستاد برنامه»

فرهنگی در گفتگویی خاطر نشان کرد که دانشگاهها باید طرز فکر خود 

را تغییر بدهند، زیرا جامعه ما انتظار دارد که روحیه اسالمی در دانشگاهها 

  {041}«حاکم بشود.

در جلسه « ب فرهنگیستاد انقال»ـ اعضای شورای هفت نفری 3

، آقای دکتر باهنر را بعنوان دبیر شورا و 19خرداد  17شنبه  سهمورخ 

االسالم ربانی  { و حجت043دکتر سروش را سخنگوی شورا تعیین کرد.}

الدین  { مسئول تصفیه و تزکیه دانشگاهها و آقای جالل044املشی}

 اند.  شده { ستاد انتخاب041فارسی، مسئول جهاد سازندگی}

جلسه شورای انقالب »کتر باهنر در پایان این جلسه گفت: د

شود و قرار است جامعه اسالمی  فرهنگی بطور مرتب تشکیل می

دانشگاهیان و دفتر تحکیم وحدت دانشجویان با این شورا همکاری 

 {043}«کنند.

توانیم زمان  ما نمی»آقای ربانی املشی در پایان همین جلسه گفت: 

بینی بکنیم و تا آماده شدن طرحها و  یق پیشبازگشایی را بطور دق

  {047}«شود تاریخ بازگشایی را االن اعالم کرد. ها بهیچ عنوان نمی برنامه

ـ آقای دکتر سروش سخنگوی شورای انقالب فرهنگی در 4

 ، گفت: 19خرداد  30گفتگویی با کیهان در 

انقالب فرهنگی معتقد است به عوض کردن بنیادهای همه ارکان »

هنگی اجتماع که یکی از آنها دانشگاه و مؤسسات آموزشی است. دکتر فر

سروش تأکید کرد که شورای انقالب فرهنگی از تمام استادان و 

دانشجویان و باالخره تمام گروههای عالقمند برای تهیه طرحهای 

فرهنگی بهره خواهد گرفت... دکتر سروش افزود: ما درباره تعطیل و یا 

 ایم.  ها صحبتی نکردهعدم تعطیل دانشگاه

بنابراین به منزله نظر جمع، این مقدار را باید بگویم که این امر از نظر 

گیریم  ما فعالً مسکوت است و در حقیقت این ما نیستیم که تصمیم می

دانشگاهها تعطیل بماند یا نماند. این خود انقالب فرهنگی است که این 

است که در   انقالب فرهنگیامر را در خارج ایجاد خواهد کرد و ماهیت 

مورد مسایل دانشگاهها تصمیم خواهد گرفت. آقای دکتر سروش اضافه 

کرد: که ما در حال حاضر مشکالت زیادی داریم، در درجه اول مایلیم که 

دانیم که این  اصوالً انقالب فرهنگی را در دانشگاهها خالصه نکنیم و می

ر ویژه ممکن است انقالب درست نیست و فهم عام هم این نیست. ما بطو

آموزشی دانشگاهها را مورد توجه قرار دهیم و کمیسیونهایی متشکل از 

نظران نیز به همین منظور تشکیل خواهیم داد تا این کار  اساتید و صاحب

 ای برسانیم.  را با سرعت بیشتری با همکاری وزارت علوم به مرحله

انیم این توصیه را تو ما می»وی در صورت بسته بودن دانشگاه گفت: 

بکنیم که اگر محتمالً دانشگاهها بسته ماندند ما توضیح دهیم برای مردم 

خودمان و برای دانشجویان خودمان که فراگیری فقط در کالسهای 

توان همه جامعه را فرهنگستان کرد و همه جا را  دانشگاه نیست بلکه می

ود در نظر ش صحنه آموختن و آموزش کرد و بسیاری از روشها را می

 «     گیرد. گرفت و عرضه کرد که آموزش است و بیرون از مدرسه صورت می

باید با وزرات علوم »وی در پایان این گفتگو خاطر نشان کرد: 

مشاوره کنیم که اگر بنا باشد دانشگاهها بسته باشند تکلیف کنکور و با 

ای آنها بطور کلی از همین حال تکلیف امور مربوط به نظام وظیفه را بر

تعیین کند و بهر حال در درجه اولویت قرار داد ولی اآلن پاسخی 

توانیم به آن بدهیم و مسأله دانشگاهها فعالً از نظر ما مسکوت  نمی

 {048}«است.

دانند که انقالب فرهنگی و ستاد انقالب  حتماً آقای دکتر سروش می

شورا است و  فرهنگی، قائم  به ذات نیست و قائم به اعضای آن ستاد و یا

ستاد و یا شورا بدون اعضایش وجود خارجی ندارد. والجرم این اعضای 

گیرند چکار بکنند و یا نکنند و یا اینکه به  آن ستاد هستند که تصمیم می

ای باشند که در اینصورت آلت  شود که مجری برنامه آنها دستور داده می

این ما »ویند: گ شوند. حال چگونه است که آقای دکتر سروش می فعل می

گیریم دانشگاه تعطیل بماند یا نماند. این خود  نیستیم که تصمیم می

انقالب فرهنگی است که این امر را در خارج ایجاد خواهد کرد و ماهیت 

انقالب فرهنگی است که در مورد مسایل دانشگاهها تصمیم خواهد 

  {049}«گرفت.

ائل دانشگاهها اگر این ماهیت انقالب فرهنگی است که در مورد مس

کنید که نقش  گیرد و این در خارج از ستاد است آیا تأیید نمی تصمیم می

اعضای ستاد انقالب فرهنگی اجرای دستورات خارج از ستاد بوده و ستاد 

 آلت مجری برنامه ارائه شده بوده است و نه معمار و طراح آن؟ 

ب از سوی دکتر عبدالکریم سروش، اطالعیه شماره یک ستاد انقال

 فرهنگی که در اختیار خبرگزاری پارس قرار گرفت بدین شرح است: 

با اتکال به حق تعالی با متابعت از دستور امام امت و با تأیید مردم »

مستضعف و انقالبی گرد آمدیم و ستاد اقالب فرهنگی را بنیان گذاشتیم 

بمنظور گستردن فرهنگ خروشان و اندیشه واالی اسالمی در ملت 

 ران از راه: عطشان ای

ای که  رویها و ضرورتهای فراموش شده ـ تشخیص انحرافها و زیاده0

 در گذشته سبب شده تا فرهنگ ما سترون شود و بپوسد. 

ـ یافتن راههای کوتاه و بلند مدتی که نشان و کرامت انسانی امت 1

 اسالمی را تضمین کند. 

ل طلب های افراد و گروههای استقال ـ گردآوری حاصل غمخوارگی3

 اند.  نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی که اینجا و آنجا پراکنده

ـ پیشگیری از دو و چند پاره کاری دانشجویان و استادان و 4

روحانیون و روشنفکران با ایمان و متحد همآهنگ کردن راستای حرکت 

 آنان. 

ـ آشتی و پیوند بین افراد و گروههای دلسوز به انقالب که در ذات  1

ک گوهرند. برای این منظور الزم بود طی چند نشست از خود از ی

 پرسیدیم که:  می

 از کجا شروع کنیم.  (0

 به چه سمتی حرکت کنیم.  (1

 در چه راستایی باشیم. (3

 و با چه میزانی از گسترش در آغاز کار.   (4

به این نیّت و با استفاده از تمام امکانات موجود در کار تشکیل 

هایی تا ضمن گردآوری مواد الزم و تدوین و  ستیم و کمیتهای ه دبیرخانه

ها و  تنظیم آنها حاصل کار را در شورایی مرکب از نمایندگان کمیته

اعضای ستاد به شور و نقد بگذاریم و از نظر امام امت بگذرانیم و در 

های علمیه و  اختیار مسئوالن قرار دهیم. ستاد شک ندارد که حوزه

کند که  از یاری کوتاهی نخواهند کرد. ستاد تردید نمیدانشگاهیان متعهد 

های متعهد و مؤمن به  ها و کانون از رهنمودهای احزاب و گروهها و انجمن

 انقالب سود جوید. 

کوشد مؤلف صدیق و امینی باشد بین کلیه آراء و عوایدی  ستاد می

ست گیرد. ستاد امیدوار ا که در حوزه انقالب فرهنگی در دسترس قرار می

بتواند مشاور مطمئنی باشد برای مقام رهبری انقالب. ستاد یقین دارد 

کلیه دردمندان و درمان شناسان با ایمان و متعهد به انقالب و جمهوری 

اسالمی یاری ستاد را وظیفه شرعی و اخالقی خود خواهند شمرد و با 

 ایجازی روشن به ما پاسخ خواهند گفت که: 

ه ما چیست و عالئم ابعاد آن بطور دقیق ـ بیماریهای فرهنگی جامع0

 کدام است. 
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 ـ مواضع درد کجاست. 1

 ـ درمان چیست و طبیبان کیستند. 3

 ـ و سرانجام درمان را از کجا باید آغاز کرد. 4

ستاد خود را موظف میداند که از کلیه گروههایی که کتباً یا حضوراً 

 {011}«پاسگزاری کند.اند یا خواهند داد س نوید همکاری خود را بما داده

احمد، دو تن از شورای انقالب فرهنگی  آل  ـ دکتر باهنر و شمس 1

انتشار پیدا  0319تیر ماه  1در گفتگویی که در کیهان مورخ پنجشنبه 

کرده است، در مورد انقالب فرهنگی در مدارس و بازگشایی دانشگاهها و 

یر ستاد انقالب ها، مطالبی عنوان کردند. دکتر باهنر دب ریزی برنامه

 فرهنگی گفت: 

شود چرا که در  انقالب فرهنگی بطور اعم شامل مدارس نیز می»

ای بار فرهنگی که جهت فکر و اندیشه و خصلت  حال حاضر قسمت عمده

شود. از سوی دیگر  کند در مدارس به او آموخته می افراد را تعیین می

توانیم در مورد  میمدارس پایه و زیر بنای دانشگاهها است و بدین جهت ن

های آموزشی در مدارس کاری  های فرهنگی و شیوه تغییر بنیادی برنامه

 نکنیم. آقای باهنر در زمینه دانشگاهها و بازگشایی آن گفت: 

از آنجا که رابطه زیادی بین تغییر سیستم با افتتاح دانشگاه برقرار 

ام سابق است بدین معنا که مشکل است بتوان با عدم تغییر بنیادی نظ

رسد که آغاز کار دانشگاهها کمی به  دانشگاه را ادامه داد، بعید به نظر نمی

تأخیر بیفتد تا سیستم آموزشی مشخص بشود حتی ممکن است که 

ریزی دقیقی بعمل  ها برنامه بتدریج که درباره هر یک از دانشگاهها و رشته

ایی در این زمینه آید، بتوان آن دانشگاه را افتتاح کرد. البته تصمیم نه می

باید توسط ستاد انقالب فرهنگی گرفته شود. وی در زمینه مدت کار این 

ستاد گفت اصوالً کار ستاد انقالب فرهنگی در زمینه، اصالح، تکمیل، 

ایجاد و تأسیس دانشگاهها و مدارس عالی جدید در آینده ادامه دارد. امّا 

رت دارد که هر چه با توجه به اینکه دانشگاهها متوقف هستند و ضرو

ریزی خیلی سریع و فشرده  زودتر کار دانشگاهها آغاز بشود باید برنامه

وجه  انجام گیرد. در زمینه شایعه تعطیل مدارس گفت: این شایعه بهیچ

صحیح نیست و اول مهر ماه تمام مدارس در سرتاسر کشور باز خواهند 

 گفت:  احمد در زمینه بازگشایی دانشگاهها شمس آل {010}«بود.

بنظر من باید آماده شویم که اگر نه تمام دانشگاهها بلکه قسمت »

اعظمی از دانشگاهها در اول سال تحصیلی آینده باز شوند و آماده خدمت 

 {011}«باشند.

تیر ماه  03ـ اعضای ستاد انقالب فرهنگی در تاریخ دوشنبه  3

  در اقامتگاه رهبر انقالب با وی دیدار و گفتگو کردند. 0319

گزارشی از عملکرد هیئت )هیئت شورای »در این دیدار آقای باهنر 

های این هیئت درباره مراکز  انقالب فرهنگی( پس از انتخاب و برنامه

آموزش عالی و چگونگی گزینش دانشجو برای دانشگاهها را بعرض امام 

 {013}«رسانید.

آقای دکتر سروش سخنگوی شورای انقالب فرهنگی پیرامون 

در مالقات »و رهنمودهای امام به شورای انقالب فرهنگی گفت: بیانات 

هایی را که خودمان تاکنون طرح  . ن(، ما تمام برنامه19تیر ماه  03دیروز )

گیری شده بود را در حضور امام مطرح  کرده بودیم و درباره آنها تصمیم

 کردیم. ایشان بدون استثناء همه را قبول کردند و تصویب کردند و گفتند

های شایسته و خوبی است ایشان فرمودند دولت آینده و  که برنامه

 جمهور باید با ستاد همکاری کنند.  رئیس

. ن( بود، در 19تیر ماه  03نکات مهمی که در صحبت دیروز امام  )

مورد تصفیه و نظارت کامل بر دانشگاهها بود و نکته دیگر مربوط به 

الخصوص در آموزشهای  علیپرداختن به امور تهذیب نفس و اخالق و 

دوره دبیرستانی و دوره متوسطه بود و نکته بعد پیرامون بازگشایی 

دانشگاهها که هم نباید تعجیل و هم نباید تطویل شود یعنی نه اصرار بر 

این باشد که به سرعت باز شوند و نه اینکه خیلی طوالنی باشد بلکه به 

ناقص نباشد و دشواریهای  نحوی باشد که وقتی دانشگاهها باز شدند دیگر

 سابق تکرار نشود. 

های قبلی که گروههای سیاسی ایجاد کرده بودند،  سنگربندی

غیرقابل تکرار باشد و محل تحقیق و تعلیم و تهذیب باشد و آموزشهای 

 {014}«اسالمی و اخالقی در دانشگاهها جاری شود.

ای  ، طی مصاحبه19تیر ماه  1احمد که در تاریخ  آقای شمس آل

اعالم کرده بود که باید آماده شویم که اگر نه تمام دانشگاهها بلکه 

قسمت اعظمی از دانشگاهها در اول سال تحصیلی آینده باز شوند. و پس 

شود که هدف تعطیلی دانشگاهها است و  از آنکه در این دیدار متوجه می

تمام گیری کرده و امام هم  های کار تصمیم شورا درباره چگونگی و برنامه

مورد بازگشایی دانشگاهها هم نباید »آنها را تصویب کرد و گفتند که در 

ستاد »جمهور که تشکیل  ر، رئیسصد و از طرفی آقای بنی« تعجیل کرد

را مخالف قانون اساسی و خارج از اختیارات آقای « انقالب فرهنگی

ز طرف آقای دانست، غیرقانونی بودن اعضای منصوب شده ا خمینی می

احمد به اطالع سایر اعضاء رساند. آقای شمس  خمینی را وسیله شمس آل

از آن به بعد بدون اینکه اعالم کند در شورای انقالب فرهنگی شرکت 

، اعالم شد که 19مرداد  08نکرد و در جلسه ستاد انقالب فرهنگی، مورخ 

 {011.}احمد برگزار گردید جلسه ستاد بدون حضور شمس آل

، که آقای گونه که سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی گفتهمان

{ نکاتی را 013«}در مورد تصفیه و نظارت کامل دانشگاهها»خمینی، 

یادآور شده بود، ستاد آقای ربّانی املشی را مسئول تصفیه تزکیه 

شهریور در مورد هدف هیئت  14دانشگاهها کرده و وی در تاریخ 

شهریور انقضای الیحه  3در »پاکسازی جدید و تصفیه، اظهار داشت 

پاکسازی شورای انقالب بود و ستاد انقالب فرهنگی هیئت پاکسازی 

جدیدی انتخاب کرد و این هیئت ضمن پاکسازی و مسئول برقراری 

امنیت قضایی، مالی و جانی در محیط دانشگاه خواهد بود و ضوابط جدید 

استفاده و برای آن تهیه شده است، همچنین برای آنکه کوچکترین سوء

ای انجام نگیرد، ضدیت با انقالب بعهده دادگاههای انقالب گذاشته  سانحه

شده و برطبق آن هر کس با انقالب مبارزه کند او را به دادگاه انقالب 

کنیم و رسیدگی به پرونده وی از عهده هیئت پاکسازی خارج  معرفی می

 {017}«خواهد شد.

 03با آقای خمینی در تاریخ  پس از پایان دیدار ستاد انقالب فرهنگی

، و استماع بیانات و رهنمودهای ایشان آقای دکتر سروش 19تیر ماه 

از این پس »سخنگوی شورای هفت نفره انقالب فرهنگی، اعالم کرد: 

دانشگاهها بصورت استانی دانشجو خواهند پذیرفت. وی تأکید کرد که 

عی خواهد شد همچنین با تغییر نظام آموزشی در سطوح دبیرستانی، س

که از تورم داوطلب ورود به دانشگاه جلوگیری و دانش آموختگان دوره 

 متوسطه پس از پایان تحصیالت جذب بازار کار شوند. 

وی در پاسخ این سؤال که با توجه به رهنمودهای امام تصور 

کنید که دانشگاهها از چه وقت مجدداً باز شوند گفت: فعالً تصمیم  می

د اتخاذ نشده است. امام هم به شورا تأکید کردند که قطعی در این مور

« ای دانشگاهها باز شوند. تعجیل نکنید و سعی کنید که با طرح پخته»

ماه تا  3کنم که طرح بازگشایی دانشگاهها از  روی همین اصل تصور می»

یکسال دیگر تکمیل شود و این مراکز آموزش عالی کار مجدد خود را 

 {018}«آغاز کنند.

آقای دکتر سروش سخنگوی شورای انقالب فرهنگی در ـ 7

، انتشار یافت گفت: 0319مرداد ماه  1گفتگویی که در کیهان یکشنبه 

دانشگاهها در نیمسال اول مطلقاً بسته خواهد بود و در نیم سال دوم »
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های مورد نیاز مانند پزشکی به کار خود ادامه خواهند داد و  برخی از رشته

های مورد نیاز کشور دانشجوی جدید پذیرفته  خی از رشتهاحتماالً برای بر

خواهد شد. دکتر سروش به جوانان دیپلمه هشدار داد که بدلیل بسته 

بودن دانشگاهها در نیم سال اول برای جلوگیری از تلف شدن وقتشان 

 انجام خدمت وظیفه را مقدم بدانند. 

 سخنگوی شورای انقالب فرهنگی همچنین اظهار داشت طرحی

برای آموزش بیرون از دانشگاه )دوره عالی آزاد( در دست تهیه است که 

توانند  ها می براساس آن افراد دیپلمه به باال به ثبت نام در این دوره

 تحصیالت خود را بطور آزاد ادامه دهند. 

این مورد در مساجد و سالنهای کنفرانس و اماکن عمومی با استفاده 

برگزار خواهد شد. و این طرح در شهریور ماه  از اساتید متعهد دانشگاهها

مرداد  1آید. همچنین شورای انقالب فرهنگی امروز ) به اجراء در می

ای از کلیه اساتید و اعضای هیئت علمی  . ن( طی بخشنامه0319

دانشگاهها که بر اثر تعطیل شدن دانشگاهها در حال حاضر فعالیت علمی 

اد ماه آمادگی خود را جهت مشارکت مرد 11ندارند خواست که حداکثر تا 

 {019}«های عمرانی و علمی و تحقیقاتی کشور اعالم کنند. در برنامه

 03ای که در کیهان پنجشنبه  ـ ستاد انقالب فرهنگی در اطالعیه 8

، انتشار یافته اعالم کرد: تعطیل دانشگاهها در نیمسال اول 0319مرداد 

 : تحصیلی قطعی شد. متن اطالعیه چنین است

سال اول  شود که حداقل برای نیم بدینوسیله رسماً اعالم می»

، دانشگاهها تعطیل بوده و هیچگونه فعالیت آموزشی 19ـ  31تحصیلی

 {031}«نخواهند داشت.

کمیته های پاکسازی ستاد انقالب فرهنگی در دانشگاها مستقر  ـ9 

 می شود: 

در یک دکتر عبد الکریم سروش سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی » 

گفتگو با اطالعات گفت: چندین مسئله از جمله مسئله پاکسازی 

دانشگاهها و ادغام و انحالل دانشگاه ها در ستاد انقالب فرهنگی مطرح 

است که به زودی به نتیجه نهائی خواهد رسید. دکتر سروش در مورد 

پاکسازی دانشگاهها گفت: قرار بر این شده است که کمیته هائی در 

برای پاکسازی بوجود بیاید. یک یا دو نفر از اعضای این کمیته  دانشگاهها

از سوی ستاد انقالب فرهنگی و دو یا سه نفر از سوی دانشگاهها تعیین 

خواهند  شد و این کمیته ها به مسئله پاکساز و همچنین اگر تجدید نظر 

و رسیدگی به شکایات در آنچه از سابق انجام شده است الزم باشد  

، ص 03117، شماره 19مرداد  01)اطالعات چهار شنبه « داخت.خواهد پر

 اول و دوم.(

ـ آقای دکتر سروش سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی، پس از 01

احمد برگزار  ستاد که بدون شمس آل 19مرداد  08پایان جلسه مورخ 

گردید، خبر از نحوه کار جهاد دانشگاهی و سرپرستان جدید 

اند، داد و عالوه  نها برکنار و یا استعفا دادهدانشگاههایی که سرپرستان آ

بر آن وضع انستیتوهای تکنولوژی را مشخص کرد. وی در توضیح در 

 مورد انستیتوهای تکنولوژی وابسته به آموزش و پرورش گفت: 

بدنبال تعطیل دانشگاهها در پانزدهم خرداد این انستیتوها نیز »

ی بر این است که این تعطیل شدند. ولی عقیده ستاد انقالب فرهنگ

مؤسسات همچنان زیر نظر وزارت آموزش و پرورش باقی بمانند و در اول 

 مهر ماه بکار خود ادامه دهند. 

التحصیالن درجه فوق  از وی سؤال شد با توجه به اینکه فارغ

لیسانس برای تکمیل رساله یکساله خود از تاریخ پایان تحصیل فرصت 

التحصیالن فوق لیسانس قادر  یل است فارغدارند و اکنون دانشگاهها تعط

نخواهند بود در مدت تعیین شده کار خود را به اتمام برسانند. ستاد 

 هایی کرده است؟ گفت:  بینی انقالب فرهنگی در این مورد چه پیش

از نظر ستاد، دانشگاهها برای تمام اقشار تحصیلی تعطیل است و 

نیست. لذا فرصت یک ساله لیسانس و دکترا فرقی  میان لیسانس و فوق

این عده نیز از هر زمان که دانشگاهها باز شد محاسبه خواهد شد و از این 

 نظر اشکالی وجود نخواهد داشت... 

سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی در مورد ادامه کار جهاد دانشگاهی 

و ارسال فرم پرسشنامه از طرف اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها 

جهاد دانشگاهی همچنان به بررسی و تکمیل برنامه خود اظهار داشت: 

الدین فارسی نیز که مسئول جهاد است امروز  مشغول است و استاد جالل

حکم عده زیادی را در این مورد امضاء کرده است تا کار خود را شروع 

سپس به وضعیت دانشگاهها اشاره کرد و گفت: برای دانشگاههایی  کنند...

اند اشخاصی در نظر گرفته  ستعفا داده و یا بر کنار شدهکه سرپرست آنها ا

اند و هر گاه مورد تصویب ستاد قرار گرفتند اسامی آنها اعالم  شده

  {030}«شود. می

 

 در اینجا دو نکته حائز کمال اهمیت است: 

هیئت پاکسازی جدید که ستاد انقالب فرهنگی تعیین کرده،  (0

و یا مستعفی کرده و برای اینکه نطق از  بسیاری را پاکسازی، از کار برکنار

کسی در نیاید، مخالفین را بعنوان ضد انقالب به دادگاههای انقالب حواله 

 کرده است. 

که دورتر خواهید دید ستاد انقالب فرهنگی، تمام امکانات  بطوری (1

دانشگاهی کشور را در اختیار جهاد دانشگاهی که مسئول آن آقای 

و ستاد انقالب فرهنگی و از اعضای شورای مرکزی الدین فارسی عض جالل

ای  حزب جمهوری است قرار داده و جهاد دانشگاهی نیز براساس برنامه

که تنظیم کرده کوشش کرده که نظیر انقالب فرهنگی چین به قبضه 

 کردن قدرت و حذف مخالفین بپردازد. 

 

ی شهریور، دکتر حبیبی، دکتر شریعتمدار 14ـ در تاریخ دوشنبه 00

االسالم ربّانی املشی سه تن از اعضای ستاد انقالب فرهنگی  و حجت

دریک مصاحبه مطبوعاتی به تعدادی از سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند. 

این »آقای دکتر حبیبی در مورد کار ستاد انقالب فرهنگی اظهار داشت: 

ستاد به منظور سه هدف تشکیل شد، یکی تعیین خط مشی فرهنگی و 

های آموزش  دتر خط مشی آموزشی کشور، دیگری تهیه برنامهبطور محدو

کشور برای دوره قبل از ابتدایی تا سطح آموزش عالی و حتی بعد از آن 

مشی، و سوم انتخاب و تربیت استاد جهت  در چهارچوب همان خط

ها و انجام این کارها نیز در یک ماه و دو ماه و با زمان  تدریس این برنامه

  {031}«ریزی شود. ست و باید دقیقاً بررسی و برنامهکوتاهی میسر نی

بنابر »وی در مورد بازگشایی دانشگاهها و نحوه ادامه کار آنها گفت: 

های پزشکی و دندان پزشکی دانشجویانی که  تصمیم ستاد فعالً در رشته

توانند به درس خود ادامه دهند  ماه از تحصیل آنان باقی مانده می 3فقط 

هایی که در حال مطالعه است احتماالً تا  یل شوند و با برنامهالتحص تا فارغ

هایی از قبیل پزشکی قادر به شروع کار خواهند  دانشکده 31ابتدای سال 

 {033}«بود.

آقای شریعتمداری در مورد تشکیل ستاد جهاد دانشگاهی و شایعه 

ا درباره شایعاتی از قبیل اینکه با تعطیل دانشگاهه»بیکاری توضیح داد: 

اند و یا ستاد از افراد متخصص استفاده  یک میلیون نفر بیکار شده

کند، اقدامات سه ماهه ستاد را برشمرد و گفت از مهمترین کارهای  نمی

این ستاد تشکیل جهاد دانشگاهی و جلب همکاری استادان در 

های مهمی از قبیل تألیف، ترجمه و تدوین متون قابل استفاده برای  زمینه

است. و در جهاد دانشگاهی با ارسال پرسشنامه برای اساتید و  این جامعه

اعضای هیئت علمی دانشگاهها و تکمیل آن از طرف همکاران دانشگاهی 



 

 34 

هزار پرسشنامه  8ایم و تاکنون بیش از  به نتایج مطلوب فراوانی رسیده

بدست ما رسیده است که این نشان دهندۀ پویایی استادان و دانشگاهیان 

 {034}«نان به شرکت در این امر خطیر است.و عالقه آ

نهایت سعی و کوشش شد که در این بخش روند بسته شدن 

دانشگاهها را به فرمان آقای خمینی و بدستیاری ستاد انقالب فرهنگی 

برای خوانندگان، محققین و نسلهای آینده، قدم به قدم با توجه به اسناد 

آنچه تا بحال ذکر آن رفته و مدارک و آنچه اتفاق افتاده توضیح دهم. 

 گذارد که:  است، جای شک و شبه نمی

جمهور و  ر رئیسصد ، و بنابر فرمان بنی19اردیبهشت  1ـ حادثه 0

مصوبه شورای انقالب و تأیید آقای خمینی، تخلیه اطاقهای دانشگاهها و 

 های مختلف در دانشگاهها بوده و نه بستن و تعطیل ستادهای گروه

تعطیلی آن و آشکار گشت که دانشگاهها تعطیل نشدند و بکار خود ادامه 

  دادند.

تعطیل دانشگاهها نبوده است و دانشگاهها « انقالب فرهنگی»ـ 1

 شد. « ستاد انقالب فرهنگی»هم تعطیل نشدند، بلکه موجد 

طبق متن فرمان آقای « ستاد انقالب فرهنگی»ـ مأموریت 3

بود و نه مأموریت بازگشایی دانشگاهها « هنگیانقالب فر»خمینی، انجام 

 گرفت. نام می« ستاد بازگشایی دانشگاهها»که اگر دومی بود، 

ـ مأموریت انقالب فرهنگی دوره قبل از ابتدایی تاسطح آموزش 4

در سطوح دبیرستان سعی خواهد شد »گیرد. و  عالی و بعد از آن را دبرمی

وگیری و دانش آموختگان دوره که از تورم داوطلب ورود به دانشگاه جل

 « متوسطه پس از پایان تحصیالت جذب بازار کار شوند.

، ستاد انقالب فرهنگی که تصمیم به بسته 19خرداد  30ـ در  1

شدن دانشگاهها گرفته است، سخنگوی آن برای فرار از مسئولیت خود 

تعطیل و یا عدم تعطیل دانشگاهها فعالً از نظر ما مسکوت »گوید:  می

گیریم که دانشگاهها  ست و در حقیقت این ما نیستیم که تصمیم میا

تعطیل بماند یا نماند. این خود انقالب فرهنگی است که این امر را در 

خارج ایجاد خواهد کرد و ماهیت انقالب فرهنگی است که در مورد 

 {031.«}مسائل دانشگاهها تصمیم خواهد گرفت

ای را در  که چند صفحه گیـ اولین اطالعیه ستاد انقالب فرهن 3

گیرد بنابه انشاء آن و بکارگیری لغات و نحوه تنظیم آن به احتمال  برمی

قریب به یقین به قلم آقای دکتر سروش است و اگر هم نباشد وسیله 

سخنگوی ستاد انقالب فرهنگی در اختیار خبرگزاری پارس قرار گرفته، 

ت و نه تصمیمی برای حل ای در کار اس حکایت از این دارد که نه برنامه

معضل دانشگاهها به جز یک انشاء احساسی که حکایت از چه باید کرد 

کند و به متابعت از امام اعضاء شورا با هم جمع شده و  همیشگی می

مطلب  {033}«مشاور مطمئنی برای مقام رهبری باشد.»امیدوار است که 

 رساند.   دیگری را نمی

الب فرهنگی روحانیون و آقای ـ طبق بیان سخنگوی ستاد انق 7

اند و ستاد نیز امر آقای  خمینی اصرار بربسته شدن دانشگاهها داشته

 خمینی را مطاع و گردن گذاشته است. 

ـ ستاد انقالب فرهنگی خود هیئت پاکسازی تشکیل داده و این  8

هیئت عالوه بر پاکسازی، برقراری امنیت قضایی، مالی و جانی و مبارزه با 

 ب و متمردین را به دادگاههای انقالب حواله داده است. ضد انقال

ـ ستاد انقالب فرهنگی، جهاد دانشگاهی تشکیل داده و امکانات 9

دانشگاهی کشور در اختیار جهاد به سرپرستی آقای فارسی قرار گرفته 

 است. 

پس از آنکه خوانندگان مطالعه این تحقیق را تا بدینجا تعقیب 

که « رنجنامه دادخواهانه»دکتر سروش را تحت عنوان اند، نامه آقای  کرده

انقالب »و « ستاد انقالب فرهنگی»پس از بیست سال بعد از قضیه 

 گذرانم:  که در آن رابطه نگاشته شده است، از نظرتان می« فرهنگی
 

 متن نامه آقای سروش
 

 بنام خدا
 

 اند ه بر ما بسی کمان مالمت کشید

 ر صاحب این قلم رفت حکایتی شکایت آلود از آنچه ب

رنجنامه دادخواهانه و ستم ستیزانه و دردمندانه صاحب این قلم به 

و از  های مخالف و موافق بسیار برانگیخت. جمهور خاتمی، واکنش رئیس

و « های بانواع عتاب آلوده لطف»زبان خوش و ناخوش نویسندگان، 

کسانی در بر سر وی باریدن گرفت. « های برآمیخته بدشنامی چند بوسه»

که آن  آن جز درخواستی شخصی و فغانی خودمدارانه نخواندند. در حالی

شد. و کسانی  شد به آنجا ختم نمی رنجنامه گرچه از این جا شروع می

لحن داغ ولی دقیق آن را با عصبیت و اهانت یکی گرفتند و آن را گزیده 

که ولی گزنده یافتند و ندانسنتند که گزیدن گزندگان خلق، رذیلت 

نیست هیچ بلکه فضیلت است. و قومی دوستانه از آن بوی ترغیب به 

استعفا را استشمام کردند غافل از آنکه اگر در آن پیامی بود این بود که 

خاتمی به اعتراض بماند نه اینکه به اعتراض برود. بماند و به پشتوانه مردم 

بگذارد. با  با گرانان گرانی کند نه اینکه برود و گرانان را گشاده دست

دوستان مروت کند و با دشمنان، مدارا. جمعی هم فرصت را غنیمت 

خبری خود را باز کردند و کینه خود با روشنفکری  شمردند و مشت بی

را باز « انقالب فرهنگی»دینی را بر آفتاب افکندند و پرونده مجعول 

 گشودند و گناه ویرانی دانشگاه و تصفیه دانشگاهیان را در نامه عمل

صاحب این قلم نوشتند و خالق وار ازو توبه و استغفار بل خموشی و 

انکسار طلب کردند. و هنوز بجاهی و جائی نرسیده و طعم قدرتی و 

امان به تصفیه مخالفان و دگراندیشان دادند.  مکنتی نچشیده، فرمان بی

هم « کیهانی صفتان»کار به جائی رسید که در میانه این غوغا، یکی از 

سابقه زشت فرهنگی ـ »رداشت و نویسنده رنجنامه را از وارسی بانگ ب

وی اخبار و انذار کرد و اینقدر نیندیشید که اگر آن سابقه زشت « انقالبی

ستاد »هم در آن حضور داشت و مدتی مدید در « خاتمی عزیز»بود، 

ها و  گناه عضو بود و )بگمان وی( به بیرون کردن بی« انقالب فرهنگی

 داد. ها فرمان می دانشگاهویران کردن 

گویم )و برای مغرضان فقط دعا  برای آگاهی طالبان حقیقت می

ام. یک بار در  کنم( که قصه انقالب فرهنگی را دست کم دوبار نوشته می

و با خواندن آنها کمترین «. لوح»و دیگر بار در مجله « سیاست نامه»

فرق « رهنگیانقالب ف»شود انیست که  چیزی که دستگیر خواننده می

ها  که ما عضو آن بودیم. اولی برای بستن دانشگاه« ستاد انقالبی»دارد با 

بود و دومی برای بازگشودن دانشگاهها. انقالب فرهنگی یک حادثه بود 

در میان حوادث قهرآمیز بسیار که در فضای توفان زده ابتدای انقالب در 

های مسلحی  وهکشور ما رخ داد و مسئوالن آن، نه فقط حکومت که گر

ها در کمین حکومت نشسته بودند و حاضر به ترک  بودند که در دانشگاه

ر هم به صد جمهور وقت سیدابوالحسن بنی آنجا نبودند. پیامهای رئیس

خرج آنها نرفت و ناچار به فرمان وی، به قهر، از آنجا بیرون ریخته شدند و 

 دانشگاه بسته شد. 

ادثه را هر چه بود باید از مسببان آن پرسید و پند نیک و بد این ح

است که غالب و مغلوب حرف خود و حکم خود را دارند. مدتی پس از این 

با هفت عضو « ستاد انقالب فرهنگی»حادثه بود که به فرمان رهبر انقالب، 

های بسته شده تشکیل شد. این ستاد که همه  برای بازگشائی دانشگاه

بود با سرعت و پشتکار بسیار، و با همکاری بیش از  مأموریتش بازگشائی

های دانشگاهی همت  یک هزار استاد دانشگاه، به بازنویسی برنامه
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گماشت مرکز )بسیار معتبر( نشر دانشگاهی را برای اشتغال استادان 

تأسیس کرد و نهایتاً پس از یک سال و اندی )نه بیست سال، که خواسته 

های  (، با اصرار به رهبر انقالب، همه دانشگاهانقالبیون و روحانیون بود

کشور را بازگشائی نمود و دانشجویان و استادان را مجدداً بر سر سفره 

معرفت نشاند. خدمتی که این ستاد به دانش و فرهنگ کشور کرد و 

ئی که برای بیرون  ها داشت و مبارزه سهمی که در بازسازی دانشگاه

اعتراضات جهل آلود کرد، و مشی میانه کشیدن علوم انسانی از منجالب 

های در پیش گرفت )که  ها و تندروی ئی که در توفان چپ نمائی روانه

بعدها گناهش به پای صاحب این قلم نوشته شد و کسانی چون محمد 

تقی مصباح یزدی، وی را نفوذی ستاد انقالب فرهنگی خواندند داستانی 

 است که باید در جای دیگر گفته شود. 

دهند که مهمترین کاری که  اند انصاف می ا که آن روزگار را دیدهآنه

آمد، مهار زدن بر ویرانگری  از دست نیکخواهان در نهادهای رسمی بر می

و ویرانگران چپ و راست، و کند کردن تیغ انقالبی نمائی آنان بود. خدمت 

ز کردن به کشور چون شنا کردن در دریائی از شیره بود. شیرین امّا پر ا

 نشستند! ئیها کنار می سختی و چسبندگی و فقط شیره

ها هم شنیدنی است. بالفاصله پس از انقالب،  امّا حدیث تصفیه

های پاکسازی در سراسر ادارات و دانشگاههای کشور سر برآوردند  کمیته

و این هیچ ربطی نه به انقالب فرهنگی داشت و نه به ستاد انقالب 

د تشکیل شد. رهبر انقالب در نطق فرهنگی که یک سال و اندی بع

« امنا بمانند و خائنین بروند»گفته بود « بهشت زهرا»آغازین خود در 

های پاکسازی، بیرون نهاده  ئی به حکم کمیته ئی خود رفتند و پاره پاره

نشینان هنوز به قدرت  ئی از خارج شدند )باز هم رحمت به آن روزگار، پاره

پرورانند و حکم  خیالی را در سر می« خائنان»نارسیده هوس پاکسازی 

کنند(. باری هر چه بود آن پاکسازیها نه با  شان را هر روز صادر می تصفیه

ای از کوره  ئی از مأموریت ما. شعله آگاهی ما بود و نه با اذن ما و نه پاره

انقالب بود که دامن همه را فرا گرفت و هیچ جا را از سوختن معاف و 

ینهمه اگر چیزی به فرونشاندن و مهار کردن انی مصون نگذاشت. با ا

شعله فزاینده کمک کرد، همان گفتمان دموکراتیک )دینی و غیردینی( 

بود که صاحب این قلم و دوستانش سالها برای استقرار آن رنج بردند و 

هزینه پرداختند. بطوری که چپ نماها و سالح فروشان دیروز هم اینک با 

روند، انگار نه انگار که هنگامه دیروز  ها می ویهمان منطق، به چنگ تندر

ها. و هر که تندروتر بود  ها بود نه جنگ گفتمان هنگامه جنگ سالح

 شد... تر شمرده می انقالبی

سال خدمت بدون دیناری مزد و اجرت، یعنی در سال  4باری پس از 

چرخد )و این عین عبارتی  ، وقتی دیدم که در به پاشنه دیگر می0331

ئی از  ای در میان نهادم( و پاره جمهور وقت سیدعلی خامنه که با رئیس بود

شود و مقاومت من سودی در اصالح امور ندارد. از  کجرویها نهادینه می

ستاد انقالب فرهنگی استعفا کردم و رو به تحقیق و تدریس و نقد و 

ها چه گذشت حدیث پر خون جگری  اصالح آوردم. پس از آن بر من و من

 که شرح آن را به وقت دیگر باید نهاد. است 

اینک بیست سال است که این قلم به قدر وسع و طاقت خویش در 

گستردن فرهنگ مدارا و مروت و زدودن فرهنگ خشونت و رعونت 

گذارد که درین راه کامیابی مقبولی داشته  کوشد و خدای را سپاس می می

خوانند  ین نمط میاست. خیل عظیمی از جوانان اینک درس زندگی را بد

دانند. و اگر  و آسایش دو گیتی را تفسیر این دو حرف: مدارا و مروت، می

رود، از آن رو است که او را هم تابع و طالب  ازین قلم نقدی بر خاتمی می

داند و خوف آن دارد که مبادا نرمی وی، جسارت در  همین طریقه می

ان را افزونتر کند و بوی مروتی مدارا ستیز شتخویان و گرانی گرانان و بی

 دهد که  هشدار می

 نرمی ز حد مبرکه چو دندان مار ریخت

 اش هـد تازیانـوار کنـل نی سـر طفـه
 

به گفته قرآن موسی)ع( وقتی سحر ساحران را دید ترسید. امّا به 

گفته امام علی)ع( او از سحر نترسید، بلکه از آن ترسید که مبادا غلبه با 

تر گردد. خوف این قلم هم  جهالت و ضاللت مستحکم ساحران افتد و بیخ

موسی وار است و عتابش هم عتابی قران وار که التخف انک انت االعلی 

)مترس که تو دست باال را داری(. و کدام دست باالتر از میراث اعتماد و 

پشتی بانی قاطبه خلق که خاتمی خنده رو و شیرین دهان را بر مسند 

 انده است؟ خواجگی و سلیمانی نش
 

 وب است و کمال هنـر و دامـن پاکروی خ

 ت ـا اوسـم بـاکان دو عالـت پـرم همـالج

 د ولیـان پادشهاننـرین دهنـه شیـرچـگ

 م با اوستـان است که خاتـان زمـاو سلیم

 با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل

 ت؟ ـی مریم با اوسـا را و دم عیسـت مـکش
 

رت آوردم حکایتی بود از سر شوق نه شکایتی از آنچه به زبان اشا

وگرنه به زبان عبارت « خردمند را یک اشارت بس است»سر جور و 

خواست. و با  می« به پهنای فلک»شد، و دهانی  مثنوی هتفاد من کاغذ می

 کرد.  آن همه کژ خوانان را کفایت نمی
 

 الفـردم در غــغ کـــن تیـرم مــالج

 رخالف ـد بـخوانـن یـوانـژ خـه کـا کـت

 عشق است که از جور شکایت نکنمشرط 

 دـآی ان میـزبـت بـوق حکایـلیک از ش

 نـس زانوی سالمت بنشیـدر پـو رو انـگ

 دـآی ه از دست مالمت به فغان میـر کـه
 

 عبدالکریم سروش 

 0381یازدهم مرداد 

 

و اینک با مطالعه نامه آقای دکتر سروش و مقایسه آن با آنچه 

گذارم و دو  ته است، قضاوت را نه خود، که برعهده خوانندگان میگذش

 کنم:  نکته را یادآوری می

ای را که در نوجوانی از مولی علی  ـ نکته تعیین کننده و ارزنده0

آموختم و کوشش کردم که در زندگی خود، همیشه در حد توان آن را 

( در بکار بندم اینکه: آن مرد عرب در جنگ جمل به حضرت علی)ع

رابطه با حق بودن و نبودن شرکت عایشه در جنگ مسئله دار شده و به 

حضرت ایراد گرفته بود، پاسخ داد: ای مرد آیا تو حق را به مرد 

شناسی و یا مرد را به حق؟ حق را باید شناخت و مردان را با آن  می

 آورد. با توجه به این کالم درر بار سنجید و نه به عکس که فاجعه ببار می

علی)ع(، بودن و نبودن آقای خاتمی در ستاد انقالب فرهنگی، خطا را 

کند. ثانیاً آقای خاتمی جزو هفت نفری نبود که  صواب و صواب را خطا نمی

 آقای خمینی برای تشکیل ستاد انقالب فرهنگی منصوب کرد. 

احمد از عضویت در ستاد، در  وی یا بعد از اینکه آقای شمس آل

تی بر وی روشن شد که ستاد و آقای خمینی تصمیم وق 0319همان سال 

اند، از شرکت در ستاد کناره گرفت و یا  بر بسته شدن دانشگاهها گرفته

پس از آنکه به وزارت ارشاد منصوب گردید، به عضویت ستاد انقالب 

 فرهنگی در آمده است. 

ـ دانشگاهها نه یک سال و اندی که دو سال و اندی بعد بازگشایی 1

نابه گفته آقای منتظری سه سال بعد از فرمان رهبر انقالب بر شد و ب
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ها باز نشده است و تحقق انقالب  اجرای انقالب فرهنگی هنوز دانشگاه

 فرهنگی تدریجی است که در بخش بعد توضیح آن خواهد آمد. 

گویم: ای  دهم و می در پایان این بخش اینجانب به خود تذکر می

ای معصوم و کامل و مبرا از خطا هستیم، چرا مرد، مگر ما انسانها، آدمه

حاضر نیستیم و یا برایمان سخت است که رویدادهایی را که بر جامعه و 

خودمان گذشته است ولو خطا، سهو و اشتباهی از جانب خودمان باشد، 

همانگونه که رخ نموده است، آن را برای تجربه و پندگیری از تاریخ، برای 

افتد اگر کسی و یا شخصیتهایی به  اتفاقی می آیندگان گزارش کنیم. چه

خطا و اشتباهات خود با صعه صدر اعتراف کنند؟ این که شخصیتها و یا 

اند،  کسانی بعد از خطا و یا اشتباهی به راه صواب قلم زده و قدم گذاشته

گرداند  آن راه صواب، اشتباهات و خطاهای تاریخی گذشته را راست نمی

و چه صواب اثر وضعی خود را در جامعه برجای  ـ چون هر عملی چه خطا

پردازد و اجر و قدر کسی که به راه  گذارد ـ بلکه به جبران مافات می می

اینک بیست سال است »صواب قدم گذاشته و حسب نامه آقای سروش: 

که این قلم به قدر وسع و طاقت خویش در گسترش فرهنگ مدارا و 

کوشد و خدای را سپاس  میمروت و زدودن فرهنگ خشونت و رعونت 

گذارد که در این راه کامیابی مقبولی داشته است. خیل عظیمی از  می

خوانند و آسایش دو گیتی را  جوانان اینک درس زندگی را بدون نمط می

با خدا خواهد بود و آنان را « دانند. تفسیر این دو حرف: مدارا و مروت می

گرداند و درهای رحمت  می{ 037سیئات}مشمول ا ن الحسنات یذهبن ال

 گشاید.  و غفران بیکرانش را به روی آنها باز می
 

 بعد از تعطیلی دانشگاهها

قبل و بعد از تعطیلی دانشگاهها، به بهانۀ اجرای انقالب فرهنگی و 

تغییر نظام آموزشی کشور، کسان و دلسوزانی بودند که مرتب هشدار 

هدف طراحان پشت پرده  دادند و عواقب ناگوار تعطیلی دانشگاهها و می

کردند. بخشی از تذکرات و هشدارهای قبل از بسته  آن را گوشزد می

شدن دانشگاهها در قسمت اول و دوم این تحقیق از نظرتان گذشت و 

اینک برای اختصار نکاتی را که اینجانب بعنوان مسئول پر تیراژترین 

نظرات مطرح و بعنوان جمعبندی   0روزنامه در طول تاریخ مطبوعات کشور

شده دیگران که به زعم خود هدفی جز آزادی و استقالل و شکوفایی 

اند، در چندین سرمقاله  کشور و استیفای حقوق آحاد ملّّت ایران نداشته

ام، تقدیم حضور پیوندگان و جویندگان راه  روزنامه انقالب اسالمی آورده

 کنم:  حق می
ان تشکیل ستاد که هنوز فرم 19خرداد  08ـ در تاریخ یکشنبه 0

انقالب فرهنگی صادر نشده بود، بعضی اطالعات پشت پرده بدست آمده 
های برخاسته از بعضی مراکزی که در صدد تصاحب قدرت بودند  و زمزمه

شود تا دانشگاهها را به تعطیلی  حکایت از آن داشت که تالش می
از « خواهد بشود هر چه می»بکشانند، لذا در سرمقاله آن روز تحت عنوان 

 جمله نوشتم: 
ـ از یکی دو ماه پیش بدین سو و در پی جریان انقالب فرهنگی هر »

                                                           

 111هزار،  111هزار شروع شد و سپس به یکصد هزار،  81ـ تیراژ روزنامه از  0
هزار رسید و براساس برآورد نسبتاً دقیقی که  411هزار و  411هزار،  311هزار، 

کشور بعمل آوردم تا یک میلیون نسخه بدون  خود اینجانب از تهران و چند استان
برگشت خواهان داشت، امّا متأسفانه بدلیل کمبود کاغذ و مشکل چاپخانه یک 
چنین امکانی وجود نداشت. بخشی از روزنامه براساس قرارداد در اطالعات به 

رسید و بخش دیگر در چاپخانه لوحه و به میزانی که در بازار امکان تهیه  چاپ می
را  0331رسید. اولین سرمقاله سال  برایمان وجود داشت، روزنامه به چاپ میکاغذ 
تحریر « اولین شمارۀ سال نو با سه روز تأخیر»، تحت عنوان  31فروردین  00که در 

گردید، به مشکالت روزنامه اختصاص داده شد و در آن تیراژ روزنامه و مشکالتی 
 زارش کردم. را که با آن مواجه بودیم برای ملت ایران گ

شخص و گروهی متناسب با وضعیت گروهی و شخصی و... خود مصاحبه 

کنیم، دو  کند یک سال دانشگاه را تعطیل می کند و راه حل ارائه می می

د گویند چندین سال هم که ش سال، سه سال و یا ... کسانی که می

 کنیم پرسیدنی نیست:  دانشگاه را تعطیل می

کنید این  ـ با خیل عظیم دانشگاهی چکار خواهید کرد و خیال می0

ای از اینها نیروی خود را در جهت  بیکارها بیکار خواهند ماند: قطعاً عده

که از اسالم دور  تخریب بکار خواهند انداخت و آیا راه حل ساختن کسانی

 گونه است؟  بدین اند هستند و یا بریده

ـ با خود دانشجویان که جمعیت عظیمی است چگونه عمل 1

 کنید؟  می

ـ اگر فرضاً سه سال دانشگاهها را تعطیل کردید، آیا پس از سال 3

 سوم با دست خود و متخصص و کارشناس از خارج وارد نخواهید کرد؟ 

ـ تعطیل دانشگاهها به مدت چند سال آیا عجز جمهوری اسالمی 4

 {038}«ل مسئله دانشگاه و فرار از مسئولیت نیست؟در ح

، چهار ماه بعد از تشکیل ستاد 19آذر  01ـ در تاریخ چهارشنبه 1

« استقالل آزادی و علم»انقالب فرهنگی، در سرمقاله روزنامه پیرامون 

 عنوان گردید:

جاست و هرگز  خیال کردن اینکه عالم از جاهل تبعیت کند بی»... 

ی از فرد ناالیق و جاهل در آن رشته و کار به مقتضای ا عالمی در رشته

اش تبعیت نخواهد کرد و اگر تبعیت کرد قطعاً یا فرصت طلب است  آگاهی

مناسبت نیست که این سؤاالت را  و یا جاهل عالم نماست. و اکنون بی

 مطرح کنیم: 

ـ آیا بدون علم و دانش استقالل و آزادی شعاری تو خالی نخواهد 

 بود؟ 

یا بدون دسترسی پیدا کردن به دانشهای کلیدی و فنون ـ آ

 توانیم استقالل و آزادی خویش را حفظ کنیم؟  می

های علم و دانش جبران  ـ آیا اگر ما نتوانیم عقب ماندگی را در زمینه

کنیم و به پیش نرویم، ادامه استقالل و آزادی به معنای واقعی ممکن 

 است؟ 

را به روی جهان ببندیم و بگوئیم نه: توانیم در کشور خود  ـ آیا می

 های دیگر جهان در ما تأثیر نخواهند داشت؟  مجموعه

ـ آیا کم و کیف دانشگاهها و محصول آن بیان چگونگی انقالب 

 تواند باشد؟  اسالمی و صدور انقالب نمی

ـ آیا تعطیل دانشگاهها و مراکز علمی و اصرار در ادامه آن برای 

 ایده خواهد بود؟ کشور و انقالب مفید ف

شود با باز بودن دانشگاهها، نواقص و ایرادات آن را در  ـ آیا نمی

 های مختلف برطرف کرد؟  زمینه

ـ آیا اگر حتی چند سالی دانشگاهها بسته باشد و هر زمان که 

 ای مانع و جامع خواهیم داشت؟  بخواهیم آن را باز کنیم، برنامه

آن قسمت از نیروی واقعی  ـ آیا در صورت بسته بودن دانشگاهها

 علمی و فنّّی خود را از دست نخواهیم داد؟ 

ـ آیا در صورت بسته بودن دانشگاهها وسایل و امکانات آن از بین 

نخواهد رفت و ما مجبور نخواهیم شد دوباره با تحمل مخارج سنگینی 

 آنها را احیاء کنیم؟ 

فنی را  شود محیطهای علمی و ـ آیا با باز بودن دانشگاهها نمی

 کرد؟  اسالمی می

ـ آیا شورای انقالب فرهنگی بعد از گذشت بیش از چهار ماه که از 

گذرد به نتایجی دست یافته است؟ و اگر آری آن نتایج کدامها  کارش می

 هستند؟ 

ای که کسب  تواند با تجربه ـ آیا شورای انقالب فرهنگی اکنون نمی
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شود نواقص  باشد، بهتر میکرده است روشن کند که اگر دانشگاهها باز 

ها را از طریق تجربه کردن به هنگام کار کردن برطرف کرد و یا  برنامه

 بسته بودن آن؟ 
ـ آیا هر موقع که بخواهیم دانشگاهها را باز کنیم مشکالت ما از بین 

 رفته است؟ 
 و آیا... ؟ 

کنیم  کنیم، در جهانی که ما در آن زندگی می ما در خالء زندگی نمی
های دیگری نیز هستند که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم در ما  وعهمجم

های علم و دانش و  اثر خواهند گذاشت بنابر این اگر ما خود را در زمینه
فن مجهز نسازیم وبه تجدید حیات علمی خویش نپردازیم حفظ کردن 
آزادی و استقالل ممکن نیست. ... آنچه که در دانشگاهها و مراکز علمی 

 غییر داد آنست که:باید ت
ـ دست به یک تجدید حیات علمی بزند که این تجدید حیات 0

علمی در خدمت تغییر بنیادی نظام اجتماعی جامعه ما از اسالم، انسان و 

 جامعه و... باشد. 

ـ فرهنگ وارداتی را به فرهنگ خودی تبدیل کند. در صنعت و 1

ار مراکز صنعتی های مختلف که سابق بر این ک پژهشهای علمی در رشته

آوردهای غرب  بیشتر تربیت کادر برای صنایع مونتاژ و بکار انداختن دست

بوده است را تبدیل به تحقیق و دستیابی به صنایع اصیل و کشف و ابداع 

 و ابتکار جدید کند. 

که برای  ـ زمینه تحصیل و دین و کار روزمره را یکی کند. بطوری3

تحصیل را با دین یکی بداند و دین را  دانشجو و دانش پژو علم و دانش و

 در معنای وسیع و جامع االطراف خودش جستجو کند. 

ـ اگر دانشگاهها و مراکز علمی به این مهم دست یابند که ابداع و 4

ابتکار و خالقیت را در این مراکز بوجود آورند، آینده جهان تحصیل و 

اند.  ن به جهان شدهاند و مرکز علمی و صادر کردن آ دانش را تسخیر کرده

 و...

های دانشگاهها و مراکز علمی  شود که تغییر دادن برنامه مالحظه می

برای این امور مهم کار یک روزه نیست و با تعطیل دانشگاه و ادامه آن نیز 

به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. این مسئله بارها به تجربه ثابت شده 

ولو ناقص در عمل و بمرور تکمیل ای داشته باشیم  است که اگر ما برنامه

  {039}«خواهد شد و عیوب آن برطرف خواهد گردید.

ـ یک سالی که از بسته شدن دانشگاهها گذشت و بسیاری از 3

ستاد انقالب »مسائل پشت پرده آشکار گشت و اختیارات جدیدی را 

در جهت قرار گرفتن مدیریت و کنترل دانشگاهها به جهاد « فرهنگی

ای از دانشگاهیان و استادان دلسوز که از  رده بود. عدهدانشگاهی سپ

جویی بودند، به  بردند و بدنبال چاره بسته نگاه داشتن دانشگاهها رنج می

دفتر روزنامه آمده و با اینجانب در مورد مسائل مختلف دانشگاهی به 

بحث و گفتگو پرداختند و قرار شد که آنها، در مورد مسائل مختلف که 

با آن مواجه گردیده است به تحقیق بپردازند و نتایج دانشگاهها 

تحقیقاتشان بطور مرتب برای جلب افکار عمومی و خارج شدن از بحران 

 بسته بودن دانشگاهها، در روزنامه درج گردد. 

، سرمقاله 0331خرداد  03بدین مناسبت در تاریخ چهارشنبه 

سائل به م« یک سال و اندی پس از...»مشروحی را تحت عنوان 

دانشگاهی اختصاص دادم. سرمقاله شامل دو قسمت است. قسم اول به 

پردازد و قسم  موضوعات مورد تحقیق بعد از بسته شدن دانشگاهها می

در اختیار جهاد « ستاد انقالب فرهنگی»دوم اختیاراتی جدیدی را که 

دهد. نظر به اینکه این سرمقاله  دانشگاهی قرار داده است توضیح می

اتی گویا، در مورد انحصار طلبی و تسخیر مواضع قدرت و سلطه حاوی نک

 شود.  جهاد دانشگاهی بر کل امور دانشگاههاست، عیناً اینجا نقل می
 

 یکسال و اندی پس از ...

شود مگر اینکه در مجموع روابط موجود آن  هیچ انقالبی پیروز نمی»

رسیدن بیک  جامعه تغییراتی بوجود آمده باشد. گذشتن از وضع موجود و

وضع مطلوبتر بدون دگرگونی در روابط موجود ممکن نیست. شرط 

اساسی پیروزی یک انقالب تغییر و دگرگونی در روابط فرهنگی، روابط 

اجتماعی، روابط سیاسی اقتصادی و... مردم آن جامعه است به انقالب 

اسالمی خودمان نگاه کنیم تا روابط موجود در کشورمان تغییر نکرد 

اهلل الیغیروا ما بقوم حتی یغیروما با  ب اسالمی پیروز نشد که: انانقال

دهد مگر آنکه خود آن قوم  نفسهم همانا خدا چیزی را در قومی تغییر نمی

 ( 00در نفس خود دگرگونی پدید آورند. )سوره رعد آیه 

بنابراین پیروزی انقالب اسالمی خود بمعنای این دگرگونی در روابط 

کرد، غیرممکن بود آن رژیم  تا فرهنگ مردم تغییر نمی موجود بوده است.

 گذشته از بین برود: 

ـ لباس خوف و ترس از مردم رخت بر بسته بود و جایش را قهر و 0

اراده تغییر نظام اجتماعی گرفته بود و همه بدون ترس از کشته شدن و 

 جستند و در نتیجه از بین رفتن یا... فعال و خالق در انقالب شرکت می

 ترس در دلهای مردم.

ـ همه اقشار و طبقات مختلف مردم در خط وحدت و یگانگی 1

کنی تبدیل شدند که اساس آن رژیم  بحرکت در آمدند و به سیل بنیان

 فاسد وابسته به بیگانگان را درهم نوردید و بنابراین

دیدند و دسته و گروه  ـ همه خود را در انقالب سهیم و شریک می3

دید و همه فعال و خالق در به پیروزی  از آن خود نمی خاصی انقالب را

 کردند.  رساندن آن نهایت فداکاری را می

ـ همه در رساندن یاری و کمک به دیگری و حل مشکالت بیش از 4

کردند که  پیش کوشا شده بودند و در این امر چنان احساس لذت می

 شدند.  حاضر به هر نوع ایثار و فداکاری می

کردند و تبعیت از رهبری  گ و ارگانیک عمل میـ همه هماهن1

 واحد را اساس کار خویش قرار داده بودند. 

ـ معنویات در بین مردم رو به رشد گذاشته بود و این معنویت به  3

 ای بخشیده بود و...  زندگی مفهوم و معنای تازه

های  به مرور که در طول جریان انقالب دگرگونیهای الزم در زمینه

ای از رشد  حال شدن است وقتی این دگرگونیها به مرحله مختلف در

 شود.  خویش رسید انقالب پیروز می

کرد و  اگر بعد از پیروزی انقالب اسالمی همین روند ادامه پیدا می

شد از بین  که موجب کندی و یا سد شدن تغییرات می  هائی زمینه

ر واقع گرفت و د رفت انقالب هر روز در جهت رشد خویش شتاب می می

انقالب فرهنگی در حال شدن بود. به انقالب اسالمی که پیغمبر ما بنیاد 

کرد، روابط  نهاد نگاه کنید: به میزانی که روابط موجود آن زمان تغییر می

شد. تصور تغییر در روابط فرهنگی بدون  فرهنگی مردم نیز دگرگون می

که این تغییر در روابط دیگر ممکن نیست، جای بحث و گفتگو نیست 

 گیرد.  تغییرات در روابط گوناگون با هم صورت می

بعد از پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از مسائل از قبیل: در دست 

گرفتن قدرت، انحصارطلبی، مطرح شدن، تصور همه این بود که چنین 

وضعی ناشی از حاکمیت رژیم استبدادی وابسته است، از بین خواهد رفت 

و... یت و مشارکت همگان در سرنوشت خویش و بجای آن امنیت، معنو

ا آنها دوباره رخ نمود و همین عوامل باعث جایگزین اینها خواهد شد، ام

کندی و یا متوقف شدن رشد آن تغییرات در مجموع روابط مردم شد و 

آمد و ابتداء اشغال و  طبیعی است وضعی که برای دانشگاهها پیش

رابطه با این مسائل نبوده  داشت بی  سرانجام بسته شدن دانشگاه را در پی

است و خود بسته شدن دانشگاه آنهم به مدت نامعلوم در وضعیت انقالبی 
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خود بهترین دلیل بر جلوگیری از رشد و پیشرفت انقالب اسالمی است. 

جای گفتگو ندارد که بستن مراکز علمی و دانشگاهی و جلوگیری از رشد 

هر عنوانی که باشد هدفی جز در اندیشه و برخورد آراء و عقاید تحت 

 کند.  انحصار در آوردن دانشگاههای کشور را تعقیب نمی

اسناد و اطالعات موجود و اعمالی که در رابطه با دانشگاهها به وقوع 

دهد که از نظر کسانی که بیش از همه کوشش در  پیوسته است نشان می

آینده  بسته نگاهداشتن دانشگاهها دارند چشم انداز روشنی برای

دانشگاه ندارند و اکنون که یک سال و اندی از بسته شدن دانشگاه 

تر گردیده است که انحصارطلبی و تسخیر  گذرد این مسئله عیان می

مواضع قدرت مانع از آن شده است که به مسئله دانشگاهها بجد پرداخته 

که مسئولیت مستقیم انقالب فرهنگی را بعهده دارند هنوز  گردد. کسانی

کنند که وضع دانشگاههای کشور  د از یک سال بدرستی معلوم نمیبع

خورد اختیارات جدیدی  بچه صورتی در خواهد آمد و آنچه به چشم می

است که به جهاد دانشگاهی در جهت در اختیار قرار گرفتن مدیریت و 

کنترل دانشگاه واگذار شده است که در جای خود به این قسمت خواهیم 

مسئله که نشان داده شود دانشگاه به چه وضعی درآمده  پرداخت. امّا این

ای را در پی خواهد داشت خود در  است و با یک چنین وضعی چه آینده

خور یک کار تحقیقی جدی است. الزم است که صاحبان نظر و اهل خبره 

های مختلف ابعاد خطری را که در صورت  به این مسائل بپردازند و از جنبه

انشگاههای کشور و استقالل فرهنگی و علمی و فنی ادامه وضع موجود د

 کند برای جامعه روشن گردانند که:  را تهدید می

ـ دانشگاهها قبل از بسته شدن به چه صورتی بوده است و اکنون 0

گذرد به چه وضعی درآمده  پس از یک سال که از بسته شدن آن می

 است. 

ب فرهنگی در ـ چه تغییراتی در عرض این مدت وسیله ستاد انقال1

 دانشگاهها بوجود آمده است و جهت این تغییرات به کدام سمت است. 

ـ کادر آموزشی دانشگاهها چه تغییراتی در کم و کیف کرده است، 3

در هر دانشکده نشان داده شود که وضع استادان و مربیان چگونه است. 

 31تا  41دهد که مثالً در پلی تکنیک تهران بین  بعضی از آمارها نشان می

اند  درصد از استادان بعد از بسته شدن دانشگاه تصفیه و یا مستعفی شده

ها  اگر این آمارها صحیح باشد و یک چنین وضعی در تمام دانشکده

صورت گرفته باشد معنایش این است که در صورت باز شدن دانشگاه نیز 

کادر آموزشی الزم وجود نخواهد داشت و این خطری است جدی و شاید 

شود کوشش شود تا دانشگاهها باز گشوده  مین کارهاست که باعث میه

نگردد و یا محدوده عمل دانشگاهها را چنان تنگ کنند که عده قلیلی را 

 دانند اعم از دانشجو و استاد مشغول بکار شوند.  که خود صالح می

ای که بعد از بسته شدن دانشگاهها آزاد شده است  ـ نیروی فعاله4

به کار گرفته شده است؟ چند درصد این نیروها )دانشجو و در چه جهتی 

اند  اند و چند درصد عاطل و باطل مانده استاد( در مراکز دیگر جذب شده

اند و این درصد عظیم بیکاران چه تأثیراتی در جامعه  و یا راهی خارج شده

 به جای خواهد گذاشت. 

دانشگاهها ای که هدفهای مشخصی دارند تنها  ـ آیا به زعم عده 1

در زمان رژیم گذشته طاغوتی بوده است و یا نه یک سیستم و نظام 

اجتماعی متناسب با آن رژیم در تمام شئون اجتماعی حکمفرما بوده 

است و بسته به جا و موقعیت شدت و ضعف داشته است و علیرغم اینکه 

کرد و بهر عنوانی که شده دانشگاهها را قبضه  رژیم طاغوت کوشش می

نه تنها موفق نشد بلکه حتی در تاریکترین دوران تاریخ کشور ما کند، 

 کردند.  دانشگاهها بر ضد رژیم عمل می

ـ بودجه عظیم دانشگاهی که جهت تربیت کادرهای متخصص و  3

مورد نیاز کشور و نیز پیشبرد علم و دانش تخصیص داده شده است 

 چقدر بهدر رفته است و در چه جهاتی مصرف شده است. 

تأسیسات و سایر امکانات دانشگاهی به چه صورتی درآمده  ـ7

است و اگر بخواهد فردائی مورد استفاده قرار بگیرد تا چه اندازه اینکار 

 عملی است. 

ـ در صورت ادامه تعطیل دانشگاهها اوالً چه تأثیراتی در وضع  8

آموزان از جهت روانی، تربیتی، عالقه به علم و دانش، رشد اندیشه  دانش

و فعالیت و خالقیت خواهد گذاشت و ثانیاً چه مشکالتی از جهت برطرف 

ساختن کادرهای متخصص و مورد نیاز کشور بوجود خواهد آورد و ثالثاً 

های مختلف  آیا بسته بودن دانشگاه ما را در جهت وابسته کردن در زمینه

 بخصوص فرهنگی سوق نخواهد داد؟ 

انش را به کناری نهاده ـ چگونه ممکن است کشوری که علم و د9

 است قادر بشود انقالب به کشورهای دیگر صادر کند؟ 

 و . . . 

چندین بار که اینجانب در بحثهای بعضی از استادان دانشگاه شرکت 

های فوق و  کردم روی این مسائل بحث شد که بایستی در زمینه

ان های دیگر بکار جدی تحقیقی بپردازند و برای ملّّت مسلمان ایر زمینه

بصورت عینی و خارج از دعواهای مرسوم و متداول عمق خطر و مسئله را 

در موارد مختلف یک به یک نشان دهند تا خود مردم قادر به قضاوت 

 صحیح بشوند. 

بعد از بسته شدن دانشگاهها شورای انقالب فرهنگی تشکیل شد 

ا ای متناسب با فرهنگ اسالمی برای دانشگاهه که مسئولیت داشت برنامه

تدوین کند اکنون که یک سال از آن گذشته است صحبت از احتیاجات 

جدید جهاد دانشگاهی و طرح بازسازی دانشگاههای کشور است. اگر 

کنند قادرند از هر جهت دانشگاهها را قبضه کنند و در  ها گمان می بعضی

کنند که  روند. و اگر باز کسانی که خیال می اختیار بگیرند به بیراهه می

عیب و نقص تهیه و  ی مانع و جامع از هر جهت و بی توانند یک برنامه می

ای هر اندازه خوب، در موقع  تدوین کنند نیک بدانند که: اوالً هر برنامه

های آن چیست؟ و ثانیاً هر  کند نارسائی اجراء و عمل است که معلوم می

روز که دیرتر دانشگاهها باز شود یک سری مسائل جدیدی را به بار 

ای ولو ناقص با  خواهد آورد و کار را مشکلتر خواهد کرد و ثالثاً اگر برنامه

شود کم و کاستی آن را  کم و کاستی آن به اجراء درآید در عمل می

برطرف کرد. گمان نویسنده این سطور بر این است که اگر امروز نیز 

تر دانشگاهها باز شود، مسائل و مشکالتی را ببار آورده است که اگر بیش

ای که اخیراً  از مشکالت قبل از بسته شدن نباشد کمتر نخواهد بود. برنامه

در شورایعالی ستاد انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است و اختیاراتی 

اندازی جز همه امور  را که این شورا به جهاد دانشگاهی داده است چشم

 د. ده دانشگاه را در اختیار جهاد دانشگاهی قرار دادن ارائه نمی

که اعضاء شورای جهاد دانشگاهی در مورد سازماندهی  ای اطالعیه در

مجدد جهاد دانشگاهی ارائه داده و مورد تصویب شورایعالی ستاد انقالب 

فرهنگی نیز قرار گرفته است مراحل مختلف کار انقالب فرهنگی و سیر 

ریزی  کلی تحول اساسی دانشگاهی را به پنج قسمت کرده است: برنامه

شگاه اسالمی، انتقال و تطبیق، ارزیابی تصحیح و تکمیل در قسمت دان

ریزی آموزشی و غیرآموزشی، اهداف  دهد که در برنامه اوّل توضیح می

آموزشی گزینش استاد و دانشجو، تصفیه و تزکیه و... جهاد دانشگاهی 

مشارکت جهاد به عنوان یک اصل پذیرفته »کند و  بطور فعال شرکت می

 کانال اجرائی ستاد انقالب فرهنگی است. و تنها « شده

در قسمت دوم صحبت از طرح انتقالی تطبیقی دانشگاههای فعلی 

 به دانشگاه اسالمی سخن به میان رفته است: 

در این بخش از انقالب فرهنگی که جهاد دانشگاهی انجام آن را به »

باشد که جهاد  گیرد، سه نوع دگرگونی و بازسازی الزم می عهده می
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 ها را بعهده گرفت.  جرای این بازسازیا

الف ـ دگرگونی و بازسازی سیستم اداری و مالی، آموزشی و سیاسی 

 ها. دانشگاه

ب ـ دگرگونی و بازسازی کادر دانشگاهی از نظر آموزشی تخصصی، 

 اسالمی، انسانی. 

بندی دانشگاهها )اعم از ادغام  ج ـ دگرگونی و بازسازی تقسیم

چهارشنبه  141)روزنامه جمهوری اسالمی شماره  «حذف و یا تأسیس(.

 (31دوم اردیبهشت 

کند که قصد اینست که دانشگاهها  بند اول و دوم آشکارا روشن می

خواهند در اختیار جهاد قرار دهند و  و تمام امکانات و اختیارات آن را می

 بنابر این به انحصار در آوردن دانشگاه. 

وق )الف، ب، ج( آمده است که برای رسیدن به هدفهای سه گانه ف

 کند: جهاد وظیفه زیر را به عنوان برنامه آینده خود تعقیب و اجراء می
 

 الف ـ بکارگیری امکانات دانشگاه و کار در جامعه برای: »

 های مورد نیاز جامعه. ـ تأمین تخصص0

 ها. ـ شناخت نیازها و امکانات جامعه و تعیین اولویت1

 ی طرحها و تحقیقات مورد نیاز. ریز ـ مطالعه و برنامه3

 ریزی رشد و توسعه کشور.  ـ شرکت در برنامه4

 ـ ایجاد واحدهای آموزشی کوتاه مدت.  1

ـ ایجاد مراکز تحقیقاتی و جذب مخترعین و محققین به عنوان  3

 حلقه واسطه بین دانشگاه و جامعه. 

 ریزی آموزشی و... های برنامه ـ همکاری با کمیته 7

 ارتباط صحیح دانشگاه با جامعه.  ـ ایجاد 8

 ـ همکاری با نهادهای انقالبی خصوصاً جهاد سازندگی. 9
 

ب ـ فراهم آوردن زمینه اجرائی مصوبات ستاد و جایگزینی 

 تدریجی نظام جدید بجای نظام قدیم بوسیله: 

 ـ تربیت اسالمی نیروهای دانشگاهی. 0

 ـ ایجاد زمینه برای سنجش واقعی نیروها.1

 د دادن کیفی کادر آموزشی.ـ رش3

 ـ حذف تدریجی نظام بوروکراتیک دانشگاه. 4

جمهوری اسالمی «)ـ تأمین و تربیت کادر دانشگاهی مورد نیاز 1

 (141شماره 

ای که تحت عنوان الف و ب آمده جز بیان  شود در برنامه مالحظه می

یک امور کلی و مبهم چیز دیگری وجود ندارد قبل از بسته شدن 

 هها نیز این مسائل معلوم بود: دانشگا

های مورد نیاز جامعه را تأمین کرد امّا با  ـ معلوم بود که باید تخصص

رود اگر به سرعت اصالح نشود وابستگی تخصص به  ای که پیش می برنامه

خارج را به بار خواهد آورد، تربیت و تأمین کادر دانشگاهی مورد نیاز از 

 مسلمات بود. 

ایستی کادر آموزشی از لحاظ کیفی رشد داده شود ـ معلوم بود که ب

 و نیازها و امکانات جامعه و نیز اولویتها شناخته گردد.

ـ معلوم بود که بایستی تدریجاً نظام بوروکراتیک دانشگاه حذف 

گردد و زمینه رشد بیشتر را فراهم آورد امّا انحصاری کردن دانشگاه 

 مستلزم یک نظام بوروکراتیک دیگری است. 
ریزی طرحهای مورد نیاز و نیز  ـ معلوم بود که مطالعه و برنامه

ریزی رشد و توسعه کشور از واجبات است امّا دانشگاه با  شرکت در برنامه
رود جز گروه خاص، چه کسانی امکان شرکت در  وضع فعلی که پیش می

 اند؟  ریزی را یافته برنامه
 ـ معلوم بود که . . . 

 شمرد:  هاد دانشگاهی را برمیدر قسمت بعد احتیاجات ج

جهاد دانشگاهی تا تدوین نظام آینده با تشکیالت جدیدی که »

کند، ضمن نفی نظام سابق، زمینه را جهت اجرای نهائی آماده  ایجاد می

الذکر الزمست  نمائیم برای انجام وظیفه مذکور جهت اجرای هدف فوق می

 : جهاد دانشگاهی اختیاراتی به شرح زیر داشته باشد

ـ مدیریت دانشگاه هماهنگ با شورای جهاد دانشگاهی مربوط 0

 3باشد تشخیص این هماهنگی به عهده شورای  بوده و عضو شورا می

 باشد.  نفره رفع اختالف می

ـ اختیارات سرپرستان در امور محوله به شورای جهاد دانشگاهی 1

 شود.  مربوطه واگذار می

ی عالی جهاد دانشگاهی اش در شورا ـ وزیر علوم یا نماینده3

 کنند.  شرکت می

ـ شورای جهاد دانشگاهی نماینده و کانال اجرائی و ارتباطی ستاد 4

صورت امور  باشد در این انقالب فرهنگی در درون دانشگاه مربوط می

اجرائی محوله توسط قسمتهای مختلف ستاد از این طریق انجام خواهد 

 گرفت.

باشد،  تقل و مستمر میـ جهاد دانشگاهی دارای بودجه مس1

هماهنگی سیستم مالی توسط حسابداری جهاد با حسابداری ستاد 

 خواهد بود. 

های ستاد که به نحوی با جهاد در ارتباط است با  ـ بخشنامه 3

گردد، الزم است که در تشکیل  مشورت شورایعالی جهاد صادر و ابالغ می

هاد و دیگر شورای مسئولین اجرائی تسریع شود تا هماهنگی بین ج

ارگانهای ستاد به سهولت صورت پذیرد این برنامه پس از تصویب ستاد 

انقالب، انقالب فرهنگی به تأیید وزیر علوم رسیده و هماهنگی الزم جهت 

 1، چهارشنبه 141جمهوری اسالمی شماره «)اجرای آن بعمل آمد.

 اردیبهشت(

رد که به گذا این اختیارات و آن برنامه جای شک و شبهه باقی نمی

جای اسالمی کردن دانشگاهها، در جهت قبضه کردن و در اختیار گرفتن 

روند. امّا حقیقت این است که دانشگاه واقعی محل  دانشگاه پیش می

ها، عقاید و آراء است، محل بحث آزاد بمعنای واقعی کلمه  برخورد اندیشه

د. بنابر شو شکفد و بارور می ها در آن می است که اندیشه  است، و جائی

دانشگاه انحصاری این چون خود اندیشه ممکن نیست به انحصار درآید، 

 {071«}نیز چیزی جز قبرستان مغزها نخواهد بود. محمد جعفری

با افزودن سه نکته دیگر به این مجموعه، قصه انقالب فرهنگی را به 

 برم:  پایان می

بّانی که در ستاد انقالب فرهنگی آقایان باهنر و ر ـ با وجودی0

املشی عضویت داشتند، ستاد از آقای خمینی خواسته است تا نمایندگان 

 گوید:  خود را در دانشگاهها منصوب کند. در این رابطه آقای منتظری می

برای گسترش مبانی و مسائل اسالمی در این مراکز )مراکز »

کردند و درخواست  دانشگاهی. ن( معموالً افرادی از خودشان مراجعه می

ردند که افرادی در این مراکز داشته باشیم، در ارتباط با دانشگاهها ک می

یک بار آقای دکتر سروش، آقای دکتر شریعتمداری و دو نفر دیگر آقایان 

گفتند اگر  به عنوان ستاد انقالب فرهنگی به من مراجعه کردند و می

بخواهیم دانشگاههای ما اسالمی باشد باید یک نظارتی بر آنها باشد، 

اند، شما  ایم ایشان به شما محول کرده تند ما خدمت امام هم رفتهگف

افرادی را به عنوان نماینده ولی فقیه در دانشگاهها بگذارید که دانشگاه 

براساس موازین اسالمی اداره شود. من هم افرادی را به عنوان نماینده 

و کم کار آنها توسعه پیدا کرد. آقایان محمدی گیالنی،  کردم، بعد کم

محفوظی به عنوان شورای مرکزی مشخص شدند، آقایان نمایندگان 

جلسات ساالنه داشتند و گاهی به صورت دسته جمعی از دانشگاههای 

دادم... خالصه  آمدند و من تذکراتی به آنها می مختلف به اینجا می
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پیشنهاد آن توسط ستاد انقالب فرهنگی بود، مرحوم امام به من محول 

کردم؛ و البته بعد از  دی را برای دانشگاهها معین میکردند و من افرا

ای از آقایان فوق خواستم که از بیت امام  قضایای برکناری طی نامه

 «استفسار کرده و کارشان را با صالحدید و با همآهنگی آنها انجام دهند.

{070} 

در رابطه با حرکت »مجدداً آقای منتظری در رابطه با این سؤال که: 

در ایران دو نفر بیشتر از دیگران مطرح هستند که در مورد  روشنفکران

شود، یکی مرحوم دکتر شریعتی  آنها اظهار نظرهای متناقض شنیده می

در گذشته و دیگری آقای دکتر سروش که اخیراً گویا برخوردهایی هم با 

او شده است؛ اگر امکان دارد بفرمائید نظر حضرتعالی در این مورد 

 چیست؟ 

ر من این برخوردهایی که به عنوان روحانیت جلوتر با ج: به نظ

مرحوم دکتر شریعتی و اخیراً با آقای دکتر سروش شده به این شکل 

دانیم و  است که گویا ما خودمان را معصوم و آگاه به تمام مسائل شرع می

 آنها را یک آدمهای منحرف، و این اساساً یک برخورد غلطی است. 

دکتر شریعتی و هم دکتر سروش خدماتی  شود که هم وی متذکر می

اند و ما نباید خودمان را  اند و اشتباهاتی هم داشته به اسالم و انقالب کرده

ایم، روحانیت و مراجع  صد در صد مطلق فرض کنیم که اسالم را شناخته

های مختلف بایستی اظهار بشوند و اگر جائی  اند اندیشه نیز اشتباه داشته

شد، با منطق جواب داده شود و نه با تکفیر و  نادرست تشخیص داده

سازگار نیست و من با این نوع برخوردهای غلط تفسیق که با بحث علمی 

{ هم دکتر شریعتی قصد خیر 071و تکفیر تفسیق از اول مخالف بودم.}

، دکتر سروش از طرف مرحوم امام داشت و هم ایشان قصد خدمت دارد

وقت ایشان با سه نفر دیگر اعضای در ستاد انقالب فرهنگی بود؛ یک 

ستاد انقالب فرهنگی در قم پیش من آمدند و گفتند امام به شما محول 

کرده که نمایندگان روحانی در دانشگاهها داشته باشید و من افرادی از 

سازی و  فرستادم و همه اینها با زمینه روحانیون را به دانشگاهها می

این برنامه به عنوان نمایندگان ولی  تالشهای این آقایان بود که هنوز هم

 {073}«فقیه در دانشگاهها ادامه دارد.

ـ نکته دوم اینکه دانشگاهها، یک سال و اندی پس از فرمان صدور 1

که ...« یکسال و اندی پس از »انقالب فرهنگی، بازگشایی نشدند و مقالۀ 

، انتشار پیدا کرده است تکذیب آن است و نشان 0331خرداد  03در 

دهد که ستاد انقالب فرهنگی در ابتدای کار است و پیشنهاد طرح  می

انتقالی تطبیقی دانشگاههای فعلی به دانشگاههای اسالمی و اختیارات 

 مطلق دادن به جهاد دانشگاهی برای اجرای طرح است. 

دهد که  ، خبر می0330آذر  17آقای رفسنجانی در یادداشت 

دانشگاهها به تهران رفته  همسرش، برای شرکت در مراسم افتتاح

فرمان »، بدنبال 0319بر این اساس دانشگاهها که در خرداد  {074}است.

سال و نیم بعد افتتاح  1تعطیل شد، نه یکسال و نیم بعد که « رهبر انقالب

 شده است. طرفه اینکه این افتتاح نیز صوری بوده است و نه واقعی زیرا: 

« ستاد انقالب فرهنگی»عالی با نظر به اینکه وزارت علوم و آموزش 

اطالعیه صادر  0330مرداد  08نزاع و برخورد داشته و لذا ستاد در تاریخ 

خواهد مصوباتش را  اجرائی دیگر میکند و از وزارت علوم و مسئوالن  می

 0330آذر  17{ در 071اجرا کنند تا بازگشایی دانشگاهها ممکن شود.}

تتاح شده است، نزاع معاون وزارت که ظاهراً، در آن روز دانشگاهها اف

علوم و ستاد همچنان ادامه داشته است و دو طرف همراه مقامات اول 

شود که ستاد طرحها را  رژیم نزد آقای خمینی رفته و در آنجا قرار می

 {073تهیه و تصویب و وزارت علوم آنها را اجرا کند.}
لس آقای حبیبی طرح دو فوریتی برای گشایش دانشگاهها به مج
کند  برد و آقای نجفی وزیر وقت علوم با بازگشایی دانشگاهها مخالفت می

اند، نباید باری بر دوش  چون دانشگاهها هنوز اسالمی نشده»گوید:  و می
، سمینار نمایندگان آقای 0331خرداد  7در  {077}«آنها بگذاریم

گردد. آقای  منتظری در دانشگاهها، در قم و با حضور وی تشکیل می
گذرد  سه سال از تعطیل دانشگاهها می»گوید:  ظری در آن سمینار میمنت

و هنوز انقالب فرهنگی به انجام نرسیده است. انقالب فرهنگی تدریجی 
 {078}«است...
ـ هیئت پاکسازی ستاد انقالب فرهنگی، عالوه بر پاکسازیهای 3

وسیعی که استادان، کارکنان دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران را 
شد، به انجام رساند، موجب فرار مغزهای وسیعی دیگر از  ل میشام

متخصصان و استادان علوم و فنون مختلف دانشگاه و دانشجویان و 
های مختلف دیگر گردید که فقط برای مثال چند  غیردانشگاهی، در رشته

 کنم:  نمونه را ذکر می
ـ طبق آمارهایی که به روزنامه انقالب اسالمی رسیده بود، در 

درصد استادان آن، بعد از بسته شدن  31ـ  41تکنیک تهران بین  پلی
دانشگاه تصفیه و یا مستعفی شده بودند. و اینجانب برای فرار از رفتن به 
دادگاه و یا مجبور نشدن به ذکر نام منبع خبر و کسانی که اطالع را در 

بعضی آمارها نشان »نوشتم:  0331خرداد  03اند، در  اختیار گذاشته
درصد از استادان بعد  31تا  41تکنیک تهران بین  دهد که مثالً در پلی می

اند اگر این آمارها صحیح  از بسته شدن دانشگاه تصفیه و یا مستعفی شده
باشد معنایش این است که در صورت باز شدن دانشگاهها نیز کادر 

  {079}«آموزشی الزم وجود نخواهد داشت
 0331بهمن  10رات چهارشنبه ـ آقای هاشمی رفسنجانی در خاط

آمده بودند،  0ستاد انقالب فرهنگی را که به مالقات مهمانها»نویسد:  می
در رابطه گشایش دانشگاه و پذیرفتن دانشجو و استاد بحثها داشتیم. 

خواهند، اساتید وابسته به گروههای چپ را اخراج  جوانان انقالبی می
 {081} «کنند.

نویسد، غالمعلی افروز، نایب  می 0330بهمن  1ـ وی در یادداشت 
رئیس دانشگاه از طرد جمعی از اساتید دانشگاه توسط افراطیها سخن 

 {080گفت.}
 311دانشجویان دانشگاه اصفهان  0711، از مجموع 0331ـ در دیماه 
 {081اند.} تن پاکسازی شده

، هنوز کالسها بعلت فقدان استاد، تق و لق است. در این 31در سال 
آقای منتظری از جمله نکاتی را که به سران مملکتی گوشزده کرده رابطه 
برای باال بردن سطح علمی دانشگاهها از اساتید و فارغ »گوید:  می

التحصیالن ایرانی خارج دعوت شود و به آنها بها داده شود تا جذب 
با این برخورد »گوید:  وی در نوبتی دیگر به مسئولین می {083}«شوند.

دعوت از اساتید و پزشکان خارج از کشور بکلی از بین رفت، تند اعتبار 
مسأله پزشکی و استاد و تدریس مسائل ظریفی است و با تندروی و 

شود، نباید با دندان باز  ای که با دست باز می شود و گره خشونت حل نمی
  {084}«کرد.
  

 فصل سوم
 تداوم خط نوری ـ کاشانی ـ بقایی ـ خمینی

   

خواهان  ی نهضت مشروطه، دو خط مشروطه و مشروعهاز همان ابتدا

و یا به تعبیر من دو خط آزادی ـ  استقالل و دیکتاتوری صالح پابپای 

هایی از زمان بر اثر روی هم قرار گرفتن  اند. در برهه یکدیگر پیش آمده

منافع مشترک و دشمن مشترک دو خط فوق در ظاهر به یک خط تبدیل 

که  اند تا این از آن دو رهبران ویژه خود را داشته گردیده است امّا هر کدام

 بوقوع پیوست.  0317انقالب اسالمی بهمن 
                                                           

 ـ منظور مهمانان خارجی شرکت کننده در جشن پیروزی انقالب است. 0
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  در دوران انقالب و بعد از پیروزی آن نیز دو خط همچنان پابپای هم

پیش آمدند. امّا به شرحی که در این فصل و فصول بعدی مطالعه خواهید 

ریاست جمهوری منتخب  کرد، خط دیکتاتوری صالح با ترتیب کودتا علیه

، پیروزی خود را بر خط آزادی و استقالل 0331ملت ایران در خرداد 

 قطعی ساخت. 

شود خط دیکتاتوری صالح  که کوشش می در این فصل عالوه بر این

تبیین گردد و حامیان آن بهتر به حیطه شناسائی در آیند، نقش تخریب 

انقالب و پس از آن ـ کنندگان خط آزادی و استقالل، بخصوص در دوران 

گیری خط دیکتاتوری صالح از آنان ـ که از جمله حزب زحمتکشان  و بهره

 شود.   دکتر بقایی و دستیاران وی هستند، توضیح داده می
 

 آیت و احوال شخصیه

اش را برای  آقای دکتر آیت که با دستخط خود، احوال شخصیه

خود را فوق  تحریر کرده است، مدارک تحصیلی 0310ساواک در سال 

لیسانس علوم اجتماعی، لیسانسیه حقوق و لیسانسیه ادبیات، ذکر کرده 

و در دانشسرای عالی، دانشکده ادبیات )مؤسسه علوم اجتماعی(، 

دانشکده حقوق تحصیل کرده است. طبق این دستنوشته، وی تا تاریخ 

مدرک دکتری نداشته که در صورت داشتن آن را ذکر  8/3/0310

 .کرده است می

وی در رابطه با این سؤال که: هر گونه سابقه سیاسی در احزاب ـ 

ید، با ذکر تاریخ ا ها ـ کانونها ـ سندیکاها و غیره داشته جمعیتها ـ انجمن

دانم منظور از سابقه و  دهد: نمی پاسخ می»و محل فعالیت قید نماید؟ 

فعالیت سیاسی چیست ولی بهرحال من مخالف سرسخت حزب توده و 

جبهه ملّّی و مخالف طرفداران دکتر مصدق و مخالف احزاب ملیون  مخالف

 « و مردم و ایران نوین هستم.

و در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر در کدام حزب یا جمعیت 

در حال حاضر هیچ فعالیت سیاسی »گوید:  سیاسی عضویت دارید؟ می

نظر صریح  جز خواندن جراید و گوش دادن به رادیو و تلویزیون و اظهار

در مورد مطالبی که در شماره قبل نوشتم ندارم در ضمن از طرفداران پر و 

 (4)پیوست سند شماره «   پا قرص قانون اساسی و مذهب شیعه هستم.

اهلل میثمی از قول  آقای لطف اش در رابطه با خصوصیات شخصی

ما که با آیت زندگی »گفت:  کند که عبودیت می عبودیت نقل می

 {081}«دهد. دیدیم که به احکام مذهبی چندان بهایی نمی ، میکردیم می

پدربزرگم، حاج »اهلل میثمی آیت بوی گفته بود:  و در صحبت با لطف

بینی کرده که من نابغه  سیدعلی نجف آبادی، دربارۀ من پیش

  {083}«شوم. می

آیت از دست پروردگان بقایی بود و »و باز بگفته مهندس میثمی: 

 11جلس شورای اسالمی، اعتراف کرد که حداقل تا سال خودش هم در م

با دکتر بقایی بوده است و صداقتش را تا به آخر قبول دارد و در افکار او 

 {087}«بیند. هم ایرادی نمی

خواند و سخت، فریفتۀ بقایی بود و همیشه  علوم اجتماعی می»وی 

که به نفعش کرد یکی از ویژگیهایش این بود که هر تشکلی  از او دفاع می

وی حالتی داشت که آدم را به »عالوه بر آن  {088}«زد. نبود، به هم می

داشت و برخوردش طرف مقابل را به لجبازی  العمل وا می عکس

آیت به انگلستان رفت و »موافق گفته میثمی:  {089}«کشاند. می

تحصیالت خود را ادامه داد و فوق لیسانس گرفت. این سوابق را خودش 

 {091}«در آرشیو مجلس هست.گفته و 

را اینها  "کاشانی"و  "مصدقی"بندی  بعد از انقالب، دسته»و آیت 

کرد و این تضاد را  رفت، سخنرانی می درست کردند. آیت هر جائی می

   {090}«زد. انقالب را به شکل دو قطبی کردند. دامن می

 ، در دبیرستانهای دامغان دبیر ادبیات0347آقای آیت که در سال 

بوده است. وی، موافق گزارش کفیل دبیرستان پروین اعتصامی دامغان، 

فرمانداری، شهربانی، انجمن خانه و مدرسه، و مردم، در تاریخ روز شنبه 

آموزان مطالبی در  ، در سر کالس چهارم و در حضور دانش30/0/0347

مورد بوسه و بوسیدن آنان عنوان کرده است و گفته هر کس از 

آماده شد، من حاضرم او را ببوسم. شاگردان به نامبرده آموزان  دانش

اند که شما چنین شهامتی ندارید. وی در پاسخ اظهار نموده که من  گفته

سرانجام »این شجاعت دارم و منتظر پاسخ موافق از طرف شما هستم. 

دانم چطور شد که  که خودش اظهار کرده که نمی بطوری« آموزی دانش

بوسد و  سیدحسن آیت او را در سر کالس میگفتم من حاضرم. آقای 

گوید که نباید این موضوع از کالس به خارج  آموزان می سپس به دانش

در اختیار آموزش و  4/1/0347رسوخ کند. مدیر مدرسه وی را در تاریخ 

دهد و آموزش و پرورش نیز برای خواباندن بلوا وی را در  پرورش قرار می

 1کند. )پیوست سندهای شماره  نتقل میبه شهر ری م 10/1/0347تاریخ 

 (7و 3و
 

 آیت و مجلس

حزب جمهوری اسالمی، آقای آیت را جزو لیست نامزدهای 

انتخاباتی خود قرار داد و با سوء استفاده و تقلب از نام روحانیت مبارز 

بنام حزب جمهوری « ائتالف بزرگ»ای تحت عنوان  تهران، اطالعیه

و گروههای مؤتلفه دادند )پیوست شماره  اسالمی، روحانیت مبارز تهران

( و نام وی را جزو آن لیست آوردند. پس از آنکه آقای آیت با چنین 1

تصویب نرسید و تقلبی آشکار انتخاب شد، اعتبارنامه وی در مجلس به 

 {091نفری تحقیق رفت.} 07اش به کمیسیون  برای تحقیق، اعتبار نامه

هشتی و خلخالی که از اعضای این آقایان حائری شیرازی، دکتر احمد ب

کمیسیون بودند، به آن رأی منفی دادند. آقای خلخالی در تاریخ 

ای دالیل رأی منفی دادن به آیت را اعالم کرد که اهم  طی نامه 04/1/19

 آن به قرار زیر است: 

شناختم و نه با این صنف افراد رابطه  من قبل از انقالب نه آیتی می»

زی انقالب مخصوصاً بعد از تشکیل حزب جمهوری داشتم. پس از پیرو

کم سر و صدایی از آقای آیت بگوشم رسید تا اینکه در جریان  اسالمی کم

محاکمات ضد انقالب متوجه شدیم که یکی از افرادی که با مهندس 

کند آقای آیت است. آقای  بازرگان و دولت موقت سرسختانه مخالفت می

پیش اینجانب از ایشان صحبت کرد  مهندس محلوجی کاشانی چند مرتبه

و گفت او هم مزاج شما است و حتی روزی مرا به خانه آیت دعوت کردند 

و آقای شمس اردکانی سفیر ایران در کویت هم حضور داشت. پس از 

صرف غذا درباره افراد و اشخاص و طبعاً سیاست سخن به درازا کشید 

اصرار داشت که این مخصوصاً درباره دولت موقت که ایشان مانند من 

خورد و لذا گفت که من از حاال از میان اساتید و افراد  دولت بدرد نمی

ام و مشغولم که در آتیه کابینه تشکیل بدهم...  برجسته لیستی تهیه کرده

در کمیسیون تحقیق پس از بررسی و جر و منجر چند روز متوالی کار به 

نفر رأی  7فر بودند که ن 07گیری کشید. افراد موجود در کمیسیون  رأی

های  نفر رأی موافق به ایشان رأی دادیم ولی ایشان در نوشته 01مخالف و 

کند که انگار همه کمیسیون تحقیق به ایشان رأی  خود جوری عنوان می

گفتند، چند مسئله علیه آیت در  نفر چی می 7موافق داده است. و این 

  حزب جمهوری کمیسیون تحقیق بدون در نظر گرفتن حزب )منظور

 اسالمی. ن( و شخص مطرح بود: 

در دامغان دبیر دبیرستان دخترانه بوده و  47ـ آقای آیت در سال 0

کرده و مطالبی از این  در آنجا سر کالس از خاصیت شب زفاف صحبت می

قبیل که آخر االمر راجع به شهامت و ماچ و بوسه صحبت کرده و از یکی 
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« ماچ»بدهد و آمده و خالصه او « ماچ»ه او از دختران خواسته که بیایند ب

داده است و شده آنچه که شده. من و رفقای دیگر اصرار داشتیم که یک 

شخص اینجوری شایسته نیست و نباید در اولین مجلس شورای اسالمی 

اند، این مطالب را  نماینده مردم بشود. چون مردمی که به او رأی داده

دادند، حواس آنها  و حتی احتمال هم میدانستند  دانستند و اگر می نمی

دادند. آقای آیت پس از احضار به کمیسیون  جمع بود و مسلماً رأی نمی

تحقیق گفت که این جریان را سازمان امنیت برای من درست کرده و 

 واقعیت ندارد. 

در جواب گفتم: که این پرونده را سازمان امنیت درست نکرده، بلکه 

اند وانگهی مقامات مرکزی سازمان  ن تهیه دیدهمقامات دادگستری دامغا

امنیت موضوع را پیگیری نموده و پس از تحقیق مکرر آن را درست 

اند. ما به ایشان گفتیم اگر سازمان این مطلب را درباره شما جعل  دانسته

کند چطور است که فقط درباره تو این مطالب جعل شده است و حال  می

دربارۀ علما و فضال جعل شود که دیده  که حقش بود که این مطالب آن

 0اند نشده. آقای آیت گفت که دربارۀ فالن واعظ هم مطلب را جعل کرده

که من گفتم از قضا آن مطلب در جای خود درست بوده و سازمان از آن 

شود که مطالب نوشته شده از  مطلب سوء استفاده کرده است. چطور می

ر مدرک طرد آنها از مجلس و از طرف سازمان امنیت درباره اشخاص دیگ

ها درست در  شود ولی درباره آقای آیت آن نوشته ها می اداره و وزارتخانه

آید و حال آنکه سازمان امنیت آن را درست نکرده بلکه مقامات  نمی

دادگستری و شهربانی و آموزش و پرورش دامغان مطلب را صحه 

ز مرکز صحت مطالب را اند و سازمان هم پس از بررسی و تحقیق ا گذاشته

گزارش نموده و حتی اکتفا به تحقیق سازمان امنیت دامغان ننموده است 

و حاال هم چند نفر از زنان و مردان و معلمان و دبیران حاضر به شهادت 

 باشند.  می
ولی آقای آیت در مورد فرستادن گروه تحقیق به دامغان مخالفت 

امغان بروند خودشان نیز سستی کند. البته آن کسانی که بنا بود به د می
 1به خرج دادند و گفتند که آیت باید دستخط بدهد تا ما به دامغان برویم.

الزم به یادآوری است که: آقای دکتراحمد بهشتی در کمیسیون   

توان کذب فرض کرد و اگر این قضیه  گفت که این قضیه را نمی تحقیق می

شد بگویی کذب است،  ود میدرباره یکی از علمای بزرگ اتفاق افتاده ب

شود نه وجهه  دار می برای اینکه وجهه یک نفر عالم با اینجور مطالب لکه

یک نفر ریش تراش و کراواتی و جزو حزب زحمتکشان و لذا ایشان هم 

 مانند آقای حائری شیرازی مخالف آیت بودند. 

های  در حزب زحمتکشان در رده 11تا  44ـ آقای آیت از سالهای 1

توانست  نموده و روی همین اصل نمی بوده و حزب را رهبری میباال 

مخالف با مظفر بقایی باشد. ولی ایشان مصر بودند که من ارتباطم را با او 

کرد و از  الوصف از بقایی تمجید می به این طرف قطع کردم، مع 41از سال 

دانست و این مطلب  تیپ روشنفکران فقط آقای بقایی را در خط امام می

ای ما قابل قبول نبود که او با بقایی ارتباط نداشته باشد و حال آنکه از او بر

کرد. باید سؤال کرد که عیب بقایی چه بود که با او  تعریف و تمجید می
                                                           

که منقول است آن واعظ آقای محمد تقی فلسفی بوده است و آقای  ـ بطوری0
اسداهلل علم در خاطراتش به این مسأله اشاره کرده، و کسان دیگر هم مطلب را در 

 در کار نبوده است. اند و ظاهراً جعلی هم  مورد ایشان تأیید کرده

ـ یااللعجب که آقای آیت اینقدر قدرت دارد که با گروه تحقیق که برود دامغان 1
رود. کسانی که قرار  کند و گروه تحقیق هم نمی برای تحقیق بیشتر مخالفت می

بود، بروند دامغان از جانب حزب جمهوری اسالمی و آیت تهدید شده بودند و به 
دانست که آقای بهشتی و حزب جمهوری  ن میهمین علت آقای خلخالی چو
این برداشت من از »اش گفت:  اند، در پایان نامه اسالمی پشت سر آیت ایستاده

جمهوری ندارم و  گونه کاری با حزب شخص آیت و آیتها است ودر این مسئله هیچ
 «نباید خلط مبحث بشود.

ارتباط را قطع کردی و اینهمه تمجید از او چه معنایی دارد و آیا این 

 حقیقت نفاق نیست. 

هم زدن اساس اتفاق مرحوم دانند که در ب ـ روش بقایی را همه می3

اهلل مجاهد کاشانی بزرگ و دکتر مصدق رل مهمی را ایفا نمود وقتی  آیت

در قتل افشار طوس و جریان غار پلور شرکت داشت. در نتیجه هر دو را 

انگیز  به تحلیل داد و حزب زحکمتشان شاهد ماجرای شکست غم

هاست، که در  سیاسی دوران سر هم بندی شده آن زمان و با دست بقایی

بینیم  آبادی و میراشرافی و بقایی و مکی می یک طرف قضیه شمس قنات

اهلل کاشانی و مصدق و فدائیان اسالم را و این  و در یک طرف دیگر آیت

خواهد با تردستی بخورد مردم بدهد که تاریخ  آقای آیت هم حاال می

دیگر  شود که در یک طرف امام امت خمینی بزرگ و در یکطرف تکرار می

ر قرار دارد و اوست و آیت است که در این میان طرفدار امام است صد بنی

خواهد از فرصت استفاده کند و در کمال رندی و به خیال  و حال آنکه می

خام خود این دو جناح را بهم بیندازد و شکست بدهد... ولی در این دو 

های آقای آیت اگر کمی دقت کنیم  اندازی را چه در نوار و چه در گفته  بهم

بینیم تعدادی وکالی مجلس پس از بررسی  شود و لذا می دستگیرمان می

اند ولی فرصت دیگر  خورند که چرا رأی ممتنع داده سخنان او افسوس می

 فوت شده...

ـ در اسناد بدست آمده از اسناد ملی این مسئله وجود دارد که 4

عریف و تمجید کرده و حتی گفته آیت از کتاب مأموریت برای وطنم ت

است که این کتاب در روی میز جمال عبدالناصر هم بوده است وقتی از 

ام و  گوید من این مطلب را بطور مسخره گفته شود او می آیت سؤال می

حال آنکه در گزارش ساواک این مطلب بطور جدی از آیت گزارش 

ست ساواک اند، نه بطور شوخی و مسخره اگر چنین مطلبی ه کرده

داد که آیت کتاب مأموریت برای وطنم را مورد مسخره قرار  گزارش می

آید که این مطلب بطور جدی  داده است و حال آنکه از گزارشات برمی

 بوده است. 

کند که آزمون معدوم هم جلسه آقای آیت  ـ ... آیا کسی باور می 1

صفهانی و که در پرونده ذکر شده که یک آزمون دیگر و یک منوچهر و ا

البد با شماره شناسنامه موافق باشد چون یکی اهل اصفهان و دیگری 

کنیم. آزمون همان  کنید ما هم باور می اهل تهران است. اگر شما باور می

آزمون معروف است نه کسی دیگر باهلل من این مطلب را گفتم تا در تاریخ 

ال گذراندند و ثبت شود و در آینده نگویند که مطالب را نگفتند و به اجم

این برداشت من از شخص آیت و اینهاست و در این مسئله هیچگونه 

کاری با حزب جمهوری اسالمی نداریم و نباید خلط مبحث شود و روی 

این اصل و با این دالیل به آیت رأی کبود دادم و روی رأی خودم 

 {093} «ام... ایستاده
 

 آیت و دکتر مظفر بقایی

ای آقای آیت که در تاریخ سوم آذر ماه  هصفح 94موافق متن نامه 

به آقای مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکشان نوشته است، نه تنها  0341

کوچکترین استشمامی از انفصال یا استعفا و یا قطع رابطه وی با دکتر 

رسد بلکه بلعکس عیوب حزب زحمتکشان و راههای  بقایی به مشام نمی

عالوه بر آن برای رسیدن بقدرت  کند و برطرف کردن آنها را گوشزد می

شمرد و مهمتر از  کارهایی را که باید و نباید بکند برای آقای بقایی برمی

دهد که چگونه و بچه نحو از نیروی مذهب  هر چیز دیگر بوی نشان می

استفاده کند و در این رابطه تنفرّّ خود را از مرحوم مهندس بازرگان و 

دارد و غبطه  انی بطرق مختلف اظهار میاهلل زنج اهلل طالقانی و آیت آیت

خورد که چرا آقای دکتر بقایی با وجودی که سابقه منفی که روحانیت  می

اهلل کاشانی و  از آن اطالع داشته باشد، نداشته بلکه سابقه همکاری با آیت
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کند. برای اختصار در  عنایت ایشان بوی از این زمینه مساعد استفاده نمی

ایی از آن نامه که نشان دهندۀ راههای نفاق و اینجا فقط به قسمته

شود و اهل تحقیق و پژوهش را به  سوءاستفاده از مذهب است، آورده می

ـ که در زمان خود نوع دیگری از برنامۀ  0صفحه نامه 94مطالعه تمام 

کودتای خزنده برای به قدرت رسیدن حزب زحمتکشان و آقای مظفر 

شمرد و برایش ترسیم  به یک برمیبقایی است، و راهکارهایش را یک 

 کنم.  کند ـ دعوت می می
 

 نفاق و سوءاستفاده از مذهب

پس از طرح »کند که قبالً  آقای آیت به آقای بقایی گوشزد می

مطالبی به منظور جلب فرهنگیان و کارمندان دولت و سایر طبقات در 

خصوص استفاده از نیروی عظیم مذهبی، در حالیکه در آن روز هیچ 

کرد و چنانچه  ریانات اخیر مطرح نبود و به فکر کسی هم خطور نمیج

ای تخطئه شده، چنین اظهار نظر شده  خواهیم دید این فکر از طرف عده

است: مسئله مذهب و استفاده از نیروی عظیم مذهبی از مسایلی است 

 {094}«که باید مورد توجه کامل حزب قرار گیرد...

دارد:  از نیروهای مذهبی اظهار میپس از تشریح چگونگی استفاده 

کنند و  در حالی که احزاب مخالف ما از این نیرو بخوبی استفاده می»

که گردانندگان آن در باطن  اکنون جمعیت نهضت آزادی با وجودی

برند و مسجد  اعتقادی به مذهب ندارند، از این نیرو حداکثر استفاده را می

دین وسیله جمع کثیری را به طرف اند و ب هدایت را سنگر خود قرار داده

اند. ولی با وجودی که ما در این زمینه از آنان وضع  خود جلب کرده

ایم. در  مساعدتر داریم تاکنون از این نیرو آنچنان که باید استفاده نکرده

هر حال در مرامنامه حتماً باید بعضی از اموری که جنبه مذهبی دارد و 

نجانده شود و نیز به مذهب اسالم و شود گ موجب جلب افراد مذهبی می

ای بدینوسیله به ما  قوانین مذهبی اشاره گردد تا ضمن اینکه عده

ای نتوانند  گروند، در آینده هم از حربه دین برعلیه ما استفاده می

 {091}«بکنند

نمونه »آورد:  کنندگان از مذهب نمونه می سپس در مورد سوءاستفاده

یل شده است و منظور حقیقی از تشکیل دسته دوم که با سوء نیّت تشک

های شوم  ای بوده است بر روی نقشه آنها دین نبوده است بلکه دین پرده

هایی است که دین از عصر اتم ]کذا[ جناب مهندس  و پلید آنها، دسته

کم دین را  دهند این عالیجنابان که کم اند و می بازرگان تشکیل داده

رار داده است و اخیراً گفته است که منحصر به خود و اعوان و انصارش ق

روی همین مطالعات »و  {093}«تنها ما هستیم که باید دین را اداره کنیم:

ای که به جنابعالی و حزب زحمتکشان داشتم و جنابعالی و  و روی عالقه

حزب زحمتکشان را تنها جمعیت با صالحیت برای نجات ایران 

ب زحمتکشان در خصوص دانستم، منتظر بودم که جنابعالی و حز می

ای بیندیشد. ولی پس از آنکه متوجه شدم که  استفاده از این نیرو چاره

ها و طرحهای حزب زحمتکشان و  چنین نقشه و طرحی در بین نقشه

جنابعالی نیست درصدد برآمدم که عضو حزب زحمتکشان شوم بلکه 

 {097}«بتوانم از این راه تأثیری بگذارم

در »گوید:  اهلل حاج سید جوادی می و آیتدر مورد مرحوم بازرگان 

ها آقای حاج سیدجوادی در حضور همین دختران  یکی از میتینگ

با عبا و عمامه و ریش صحبت فرمودند. آقایان مهندس « آخرین مد»

بازرگان و طالقانی هم سوابقی بهتر از این نداشتند... در نظر روحانیون به 

                                                           
امه سیاسی دکتر زندگین»صفحه نامه همراه با کلیشه آن در کتاب  94ـ تمام  0

 0377، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اوّل «مظفر بقایی
 آمده است

گذار و  فلسفی افرادی بدعت اهلل بروجردی و آقای خصوص مرحوم آیت

نامطمئن شناخته شده بودند... ولی در خصوص جنابعالی جریان کامالً 

برعکس بود. زیرا جنابعالی نه تنها سابقه منفی که روحانیت از آن اطالع 

ای که آقای خلیل ملکی و یارانش در شاهد  داشته باشد )به جز مقاله

خواری د ر منزل که اولی به  نوشته بودند و نیز برقرار کردن مجلس روزه

علت گذشت زمان و نیز جدا شدن آقای خلیل ملکی فراموش شده بود و 

ای خواص کس دیگری اطالع نداشت( نداشتید  از دومی هم به جز عده

اهلل کاشانی و عنایت ایشان نسبت به  بلکه سابقه همکاری جنابعالی با آیت

هد بود و امثال آن زمینه شما و شعار نصرمن اهلل و فتح قریب که زیب شا

 {098}«مساعدی برای جنابعالی فراهم آورده بود.

آقای آیت برای اینکه به آقای بقایی نشان بدهد که چه شخصیت 

 نویسد:  برجسته و جهانی است، می

برای آنکه قصور خود را در این زمینه مدلل داریم کافی است »  

یم. همانطور که قبالً وضع خودمان را با جمعیت نهضت آزادی مقایسه کن

نوشتم جمعیت نهضت آزادی و آقایان مهندس بازرگان و طالقانی زمینه 

مناسبی در بین روحانیون نداشتند. و حتی به دالیلی که قسمتی از آن 

ذکر شد، روحانیت نسبت به اینها نظر مساعدی نداشت. به خصوص که در 

د و خدا و خرما را با هم زدن ابتدای مبارزات اخیر به نعل و به میخ هر دو می

خواستند. ولی روحانیت نسبت به ما نه تنها نظر نامساعدی نداشت  می

بلکه نظر مساعدی هم داشت. گذشته از آن در تمام نهضت آزادی 

شخصیتی که حتی قابل مقایسه با جنابعالی باشد وجود نداشت. یعنی 

صیت شخصیتی که از طرفی سابقه همکاری و همگامی با بزرگترین شخ

اهلل کاشانی را داشته باشد  سیاسی و مذهبی عصر حاضر ایران یعنی آیت

سال مبارزه کوبنده و شکننده را دارا باشد و از  04و از سوی دیگر سابقه 

المللی در ردیف آقای دکتر مصدق پیدا کرده  جانب دیگر شخصیت بین

نهضت  باشد. نهضت آزادی فاقد چنین امتیاز بزرگی بود. از نظر افراد هم

آزادی افرادی ورزیده و کار کشته مانند اعضا و وابستگان حزب 

زحمتکشان در اختیار نداشت و صرفاً متکی به یک عده احساساتی تازه 

خبر بود. با وجود تمام اینها وقتی بیالن کار را بررسی  کار و از همه جا بی

بینیم بیالن کار آنها از حیث پیشرفت خودشان و جلب  کنیم می می

حترام مردم و نفوذ در قشرهای گوناگون به مراتب بیشتر از ما بوده ا

 {099}«است.

ای  صفحه 94ها شاید فکر کنند که آیت بعد از نوشتن نامه  بعضی

گیری کرده است. نه تنها از  خود، از آقای بقایی و حزب زحمتکشان کناره

ا رسد بلکه وی نهایت کوشش خود ر متن نامه چنین بوئی به مشام نمی

برای تبدیل حزب زحمتکشان به یک حزب طراز نوین و قوی برای بدست 

دهد که خالصه  پیشنهاد بوی ارائه می 11گرفتن قدرت و رهبری کشور، 

حال »شود  شود. پیشنهادها با این مقدمه شروع می آن در زیر آورده می

اگر ما معتقد به ایجاد یک حزب قوی و نیز اصالت خودمان هستیم و اگر 

ن داریم که اکنون متأسفانه غیر از ایمان راسخ افراد حزب چیزی اذعا

هایی که  اندیشی نمانده است، پیشنهادات ذیل عالوه بر پیشنهادها و چاره

 {111}«شود. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. قبالً مطرح شد، ارائه می
 

 خالصه پیشنهادها 

اجازه آزادی عقاید های تکفیر در حزب بدور انداخته شود و  حربهـ 0

 و افکار و نظرات داده شود.

از افراد طرد شده، کنار گذاشته شده یا کنار رفته دلجویی بعمل ـ 1

 آید. 

شود جداً رسیدگی  به اختالفات درونی حزب که ایجاد شده و میـ 3

و از طریق کدخدامنشی و مالیمت یا به هر طریق عادالنه دیگری ریشه 
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 آن خشکانده شود. 

افراد مسئولیت خواسته شود و مجال ظاهرسازی به کسی از ـ 4

داده نشود، فعالیت و عدم فعالیت یکسان نباشد و پیشرفت در حزب 

 منوط به فعالیت و شایستگی باشد. 

شود جداً حمایت  از گرفتاریهایی که متوجه اعضای حزب میـ  1

 شود و تنزه طلبی تا حدود زیادی کنار گذاشته شود. 

اعضای حزب پیوند مودت و دوستی برقرار گردد و بین کلیه ـ  3

 برای محکمتر کردن صمیمیت و دوستی تبعیضها برطرف گردد. 

غرض و مورد اعتماد و مطلع از افراد حزب  یک هیئت از افراد بیـ  7

و تحت نظر جنابعالی برای رسیدگی به اشتباهات گذشته و نیز مطالعه 

رزه کشاندن طبقات و جامع در خصوص طرق پیشرفت حزب و به مبا

 قشرهای مختلف مردم، تشکیل شود و درصد رفع نواقص حزب برآید.

کنفرانسی از کلیه اعضای کمیته مرکزی و کمیته شهرستان ـ  8

تهران و مسئولین شهرستانها و دوستان با تجربه و مورد اعتماد چه عضو 

و المللی  و چه غیر عضو برای مطالعه و بررسی مقتضیات داخلی و بین

تهیه یک برنامه و نقشه کامل تشکیل شود و سپس برنامه و نقشه به 

 اجراء گذاشته شود. 

از جمیع امکانات مشروع موجود برای تقویت و توسعه حزب ـ  9

 استفاده گردد. 

های حزب به هیچ ترتیب  ها و نشریه در هیچ یک از اعالمیهـ 01

نفر ملت ایران ای که بوی حمایت از بعضی از مقامات که مورد ت جمله

 هستند، نباید آورده شود. 

العاده   باید با توسعه سازمان اطالعاتی خود که متأسفانه فوقـ 00

ها و احزاب نفوذ کنیم و از نیروی آنان  ضعیف است، در تمام دسته

 استفاده کنیم. 

توانیم بعضی از  اکنون بعلت درندگی و هار بودن دستگاه نمیـ 01

های حزب و  این فرصت را برای مرمت و نابسامانیمبارزات را شروع کنیم 

توسعه آن استفاده کنیم و با ایجاد یک برنامه تعلیماتی مناسب و اتخاذ 

تدابیر از پراکندگی دوستان جلوگیری و عده کثیری را برای مبارزه آماده 

 سازیم. 

مردم را به مبارزه منفی دعوت کنیم و اکنون که جبهه ملّّی و ـ 03

اند، میدان بالمنازع بدست ما  ا میدان مبارزه را ترک کردهه سایر دسته

افتاده با کمی جنبیدن و ابتکار به خرج دادن رهبری مردم را باید بدست 

بگیریم و سنگرها را قبل از دیگران تسخیر کنیم باید رهبری خود را به 

روحانیون، دانشجویان و وعاظ بقبوالنیم و تردید آنها را برطرف کنیم و به 

نان بفهمانیم تا موقعی که مبارزات در یک سازمان متمرکز و رهبری آ

 ای عاید مردم نخواهد شد.  نشود، هیچ نتیجه

تبلیغات خارج از کشور را برای رسوخ در روحانیت و مردم ـ 04

 وسعت دهیم. 

یک هسته قوی مخفی تشکیل دهیم تا در صورت توقیف افراد ـ 01

بسیاری از کارهای ضروری که بنام  شناخته شده، فعالیت متوقف نشود و

 شود انجام داد، آن تشکیالت مخفی انجام دهد.  حزب نمی

در تعقیب پیشنهادهای قبلی در خصوص ایجاد یک جمعیت ـ 03

توانیم  کنم. می مذهبی در کنار حزب مجدداً پیشنهاد مزبور را تکرار می

ه های متعدد و مذهبی و غیره تشکیل دهیم و از آن طریق ب هیئت

 مبارزات خود ادامه دهیم. 

برای هر چه بیشتر تماس مستقیم با جنابعالی، عالوه بر روزهای ـ 07

پذیرائی دوشنبه و چهارشنبه در منزل، عصرهای شنبه جلسات مالقات 

 جنابعالی با افراد سازمان برقرار گردد. 

المقدور  تشکیل سازمان جوانان به مرحله اجراء درآید و حتیـ 08

ز تماس افراد تازه وارد با بعضی از اعضای قدیمی جلوگیری سعی شود ا

آموزان سیکل دوم دبیرستانها به مبارزه  شود و برای کشاندن دانش

 مطالعات و اقدامات جدی آغاز شود. 

که در رأس قرار دارند از تظاهر  کلیه افراد حزب و بویژه افرادیـ 09

ملی باشد خودداری  به هر عملی که مغایر ظواهر سنن و شعائر مذهبی و

اهلل خمینی  شود. این خیلی مضحک است که حزب ما مثالً مرجعیت آیت

را اعالم کند ولی بعضی اوقات تظاهر به اعمالی شود که آشکار با مذهب 

مغایرت داشته باشد. البته هر کس در زندگی خصوصی خود آزاد است 

چه از عمل کند و تجسس در زندگی خصوصی افراد چه از نظر شرعی و 

نظر اخالقی مذموم و ناپسند است. امیدوارم که به خصوص این پیشنهاد 

 مجمل و سربسته حمل برعدم نزاکت و تجاوز از حد نشود. 

اهلل خمینی تحت نظر و فشار است. خوب  اکنون کماکان آیتـ 11

است اگر ممکن باشد همانطور که در مورد اعالم مرجعیت تامه ایشان ما 

یار حسن اثر بخشید، در این خصوص نیز مبارزه را پیشقدم شدیم و بس

0آغاز کنیم.
 

وار بعرض رسید و به نظر  اینها بود بعضی پیشنهادات که فهرست»

 {110}«اینجانب برای پیشرفت و موفقیت حزب ضرور است.

قبل از پایان نامه چند تذکر نیز داده است که دو تای آن اینجا آورده 

لعه جنابعالی نوشته شده و بدون اجازه این نامه مخصوص مطا»شود:  می

نویسنده کس دیگری نباید از مضمون آن اطالع یابد. ... در این نامه 

بیشتر بر روی اشتباهات حزب و جنابعالی تکیه شده است. این دلیل بر 

آن نیست که ما محاسن و مبارزات درخشان حزب و جنابعالی را نادیده 

آمدیم و  الً به عضویت حزب در نمیایم. اگر اینطور بود که اصو گرفته

 {111}«پذیرفتیم. رهبری جنابعالی را نمی

ای خود را بعد از اصل نامه و پیشنهادات  صفحه 94آقای آیت نامه 

بیست گانه و تذکرات پنجگانه خود به رهبر با مطرح کردن یک سؤال از 

 کند:  رهبر ختم می

ات جنابعالی در در خاتمه این سؤال را هم دارم که اخیراً به کر»

اید تا مردم  شود فرموده پاسخ این سؤال که سرانجام این کشور چه می

تکان نخورند وضع به همین منوال است. خواهشمند است اینجانب را به 

عنوان یکی از افراد این مملکت هدایت فرمائید که مردم چه 

ه موفق اند انجام دهند و از این به بعد چه باید انجام دهند ک توانسته می

شوند و نقشه جنابعالی در این مورد چیست؟ از خدای بزرگ توفیق 

نیمه شب ، سالکان راه راستی و آزادی را خواستارم. سید حسن آیت

 {113}« 0341یکشنبه سوم آذر 

پاسخ  0343سؤال از آیت به نامه وی در سال  00آقای بقایی با طرح 

 داده است که متن پاسخ بدین شرح است: 

اید متشکرم. آن را یک بار در همان  ای که نوشته از جزوه تآقای آی»

موقع خواندم و منتظر فرصتی بودم که با دقت بیشتر مطالعه کنم و این 

فرصت دیر بدست آمد که موجب تأخیر شد. قسمتی از مطالب جزوه با 

توجه به زاویۀ دید شما صحیح است. قسمتی دیگر محل تأمل و بحث 

ال از تذکرات خالصانه شما ممنونم. برای اینکه باشد. ولی در هر ح می

زمینه بحث آینده روشن بشود، به تدریج از شما سؤاالتی خواهم کرد. 

 کنم به سؤاالت ذیل جواب بدهید:  فعالً خواهش می
 رهبر یک حزب چه صفاتی باید داشته باشد؟ ـ 0

 حد متوسط صفات یک عضو حزب چیست؟ ـ 1

رهبری یک حزب افراد تا چه درجه در اجرای دستورات دستگاه ـ 3

 توانند داشته باشند؟  آزادی عمل می

                                                           

 ـ توضیح اینکه برای پرهیز از اطاله کالم، خالصه شده پیشنهادها آمده است. و0
 ، همان سند مطالعه فرمائید.114ـ  130کامل آن را در ص 
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افراد حزب تا چه حد مجاز به فعالیتهای سیاسی خارج از هدف ـ 4

 هستند؟ 

 توانیم قبول داشته باشیم؟  ما مرامنامۀ حزب را تا چه حد میـ  1

اید.  اند اشاره کرده به کسانی که از حزب ما ناحق طرد شدهـ  3

 آنها و علت ناحق بودن طردشان را ذکر کنید. اسامی 

برند، کیستند  کسانی که اغراض شخصی در امور حزبی به کار میـ 7

 و غرضشان چیست؟ 

خودتان اقالً ده نفر از اعضای شعبۀ  8در اجرای پیشنهاد شماره ـ  8

 تهران که صالحیت استشاره داشته باشند، معرفی بفرمائید. 

 ها به کجا رسید؟  فلسفی بر ضد بهائینتیجه مبارزات آقای ـ 9

 خرداد پارسال چیست؟  01نظر قطعی شما راجع به حوادث ـ 01

اهلل شریعتمداری  نظر شخصی شما راجع به حضرت آیتـ 00

 {114«}چیست؟

ای آقای آیت و پیشنهادات بیست  صفحه 94مطالعه نامه  اکنون با

کند که کل نامه و  میگانه و تذکرات پنجگانه بعدی به آقای بقایی، مسجل 

یا بقول بقایی جزوه، توضیح همان روش و منشهایی است که در 

اسالمی برای به انحصار در  اسالمی و بدست حزب جمهوری جمهوری

آوردن قدرت و حذف و طرد دیگران اجراء شده است و اساس همان طرح 

ارائه شده آیت به بقایی برای ایجاد یک حزب قدرتمند و قوی، بعد از 

اسالمی، حکایت از همگامی و  یروزی انقالب در لباس حزب جمهوریپ

جهت  اسالمی با آیت و بقایی دارد و بی همکاری سردمداران جمهوری

اسالمی است و رهبری شاخه  جمهوری  نیست که آیت در مرکز حزب

اش گذاشته شده تا طرح سیاست خود را که همان  سیاسی آن بعهده

بود و اساس آن بر کینه و ضدیت با مصدق و  سیاست دوران قبل از انقالب

ها بنا نهاده شده بود را به اجراء در آورد و با طرحهای خود در جهت  ملی

ها، طرفداران مصدق و خط وی به اجرا بگذارد و  ها، ملی مذهبی حذف ملی

این نکته مخالّّ بالطبع آقای خمینی و بهشتی و سایر سردمداران 

نیون و غیر روحانی خط کاشانی ـ بهبهانی اسالمی و سایر روحا جمهوری

ـ بقایی بود و بدین دلیل بود که همۀ آنها از آیت برای حذف و کنار 

ر و سایر طرفداران مصدق بشدت حمایت و پشتیبانی صد گذاشتن بنی

 کردند.  می

با این نگاه اگر به مسئله نگریسته شود، دیگر مهم نیست که آقای 

زحمتکشان بعد از پیروزی انقالب بوده و یا نبوده است.  آیت در حزب

مهم روشن شدن اجرای خط کاشانی ـ بهبهانی ـ بقایی است که همه جا 

حضور داشته است، تازه اگر هم رسماً جزو اعضای حزب نبوده، براساس 

هسته یک تشکیالت قوی مخفی ریخته شود که »پیشنهاد خود وی که 

ته شده فعالیت متوقف نشود و گذشته از آن در صورت توقیف افراد شناخ

شود انجام داد آن  انجام بسیاری از کارهای ضروری که بنام حزب نمی

در خط حزب زحمتکشان عمل  {111}«.تشکیالت مخفی انجام دهد

 کرده است.     می

بدلیل منفور بودن حزب زحمتکشان و دکتر بقایی در جامعه و نزد 

طلبان و کسانی که خواهان  استقالل قریب به اتفاق آزادیخواهان و

آمد که خارج از حزب و بشکل  حکومتی ملّّی و مردمی بودند، الزم می

نفوذی و لباسی دیگر عمل کند. و بنا به اطالع چند کانال مختلف از 

اند و از جمله  کسانی که درگیر پرونده بقایی و اعترافات وی در زندان بوده

آیت دستیار بقایی در ارتباط با اهلل سحابی آقای حسن  مهندس عزت

 ها بوده است.  آمریکایی

دهد  همانگونه که مشاهده شد، نامه آقای خلخالی بوضوح نشان می

از تیپ روشنفکران فقط آقای بقایی را در »، 0319که آقای آیت در سال 

« تعریف و تمجید»دانسته و از او  )یعنی آقای خمینی. ن( می« خط امام

کند که اگر آقای آیت  آن آقای خلخالی مطرح می نیز کرده عالوه بر

پس از اینهمه تعریف و تمجید از او چه »ارتباط خود را با بقایی قطع کرده 

 « معنایی دارد و آیا این حقیقت نفاق نیست

ای آقای آیت به بقایی نیز مبیّن نشان دادن روشهای  صفحه 94نامه 

 ه قدرت است. نفاق افکنانه و وسیله کردن دین برای رسیدن ب

شود خطی را که  در بخشهای آینده و تا پایان این فصل، کوشش می

اهلل نوری شروع  به زعم من از نهضت مشروطه و به سردمداری شیخ فضل

شده و همچنان تا انقالب اسالمی و بعد از پیروزی آن تداوم داشته و 

بدست آقای خمینی اهداف آن خط تحقق پیدا کرده است، روشن و 

 گردد.  تبیین
 

 خط بقایی ـ کاشانی ـ خمینی

اهلل  آقای بقایی قبل و بعد از پیروزی انقالب، با روحانیون طرفدار آیت

اهلل بهبهانی و سیدضیاءالدین طباطبایی رابطه دوستی و  کاشانی، آیت

تنها »که نقل شده آقای کاشانی اظهار داشته  همکاری داشت و بطوری

ملت ایران بخورد آقای خمینی  کسی که بعد از من امید است بدرد

ر برای صد روزی چند نفر از دوستان و همکاران آقای بنی {113}«است.

اهلل پسندیده، در منزل پسرش  کمک و مساعدت در حل مشکلی از آیت

آقا رضا در نیاوران خدمت ایشان رسیدند و بعد از بحث و طرح مسئله، 

دکترمصدق که در پیشخوان اطاق بود نگاه اهلل پسندیده به عکسی از  آیت

کرد و گفت: من چه بگویم، من همان زمان هم پیرو این مرد مصدق بودم و 

وی قریب  {117}اهلل کاشانی. ن( بود. برادرم پیرو سید کاشی )منظور آیت

به این مضمون ادامه داد گویا قرار بر این است و یا بنابراین است که هر 

ای هست کنده شود، هر  فیف بشود، هر ریشهعزتمندی هست خوار و خ

عمران و آبادی هست خراب شود، هر مال و ثروتی هست غارت شود و 

 {118.}هر زبانی هست بریده شود. بله مثل اینکه چنین است
 

 بروجردی ـ کاشانی و خمینی ـ بقایی

اهلل منتظری، فدائیان اسالم در قم حوزه را بهم ریخته  بنا بگفته آیت

زدند امّا روشی را که اتخاذ  لبته به نظر ایشان حرف حقی را میبودند، ا

اهلل بروجردی اهانت  کرده بودند، روش نادرستی بود، مثالً به آیت

اهلل بروجردی برای ختم  کردند سرانجام آیت کردند، به علما اهانت می می

غائله آقایان ربّانی شیرازی، آشیخ علما لر و حاج شیخ اسمعیل 

که یک شب »مأمور کردند تا اینکه کار به بجائی رسید  را {119}مالیری

بعد از نماز مغرب و عشا که طرفداران مرحوم نواب آمدند در مدرسه 

 {101}«فیضیه و شعار بدهند، آقایان تعقیبشان کردند و آنها رفتند تهران

اهلل کاشانی  فدائیان اسالم از قم رفتند تهران اطراف آیت»و هنگامی که 

    {100}«جمع شدند

گوید، من  اهلل کاشانی می آقای منتظری در مورد روابط خودش با آیت

اهلل کاشانی رفیق بودم و ایشان هم خیلی به من عالقه  با مرحوم آیت

زدم. شبی رفتم  رفتم، سری به ایشان می داشت و هر وقت تهران می

منزلشان ایشان بمن گفتند بیا برویم روضه با هم سوار ماشین شدیم 

زدیک منزل از ماشین پیاده شدیم و ایشان را فوراً بردند و من کمی ن

دیرتر رفتم به جلسه روضه، تا آقای کاشانی در جائی که نشسته بود مرا 

دید، از همان باال صدا زد و گفت آقای منتظری تشریف بیاورید اینجا. آن 

شب مجلس روضه شده بود مجلس تجلیل از آقای کاشانی مداحها و 

خواندند. همان موقع  اهلل کاشانی می وانها همه شعر در مدح آیتخ روضه

دیدم دکتر مظفر بقایی هم آمد و آن طرف »پهلوی ایشان نشسته بودم. 

آقای کاشانی نشست. من این طرف ایشان نشسته بودم، بعد یکدفعه 

دیدم عکاسها آمدند عکس و فیلم بگیرند، من پیش خود گفتم اگر این 
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شود، و در بیت  ها منعکس می بد فردا در همه روزنامهعکس را بگیرند ال

شود که تو اینجا پیش آقای بروجردی  اهلل بروجردی مسأله درست می آیت

هستی آنجا هم هستی! تا دیدم دارند مقدمات فیلم و عکس را فراهم 

بندند، ایشان گفتند  کنند گفتم آقا من باید بروم، در مدرسه را شب می می

بندند من تا دیر نشده  علی، گفتم آقا در مدرسه را میبنشین آشیخ حسین

 {101}«باید بروم، خالصه جلسه را ترک کردم.

اهلل دکتر مهدی حائری، آقای کاشانی با آقای خمینی  بنابه نقل آیت

به طوری که آقای »های علمی داشتند  رابطه دوستی و همکاری بحث

ی علمی و فقهی ها گاهی آقای کاشانی بحث گفت. گه خمینی خودش می

کرد با مباحث علمی گه گاهی دو  کرد و خیلی به اصطالح انس پیدا می می

رفتند به بعضی از قسمتهای  سه نفری، یعنی کاشانی و خمینی و ثقفی می

ماندند... و خیلی از  ییالقی تهران ـ شمیرانات ـ و در آنجا چند شب می

 {103}«این لحاظ صمیمی بودند.

اهلل  ف است که منشاء رابطه ایشان با آیتآقای منتظری هم معتر

کاشانی آقای خمینی است. هنگامی که بر اثر چشم دردی آقای منتظری 

خواهد به تهران برود، مسئله را با آقای خمینی در میان  برای معالجه می

بروید پیش آقای کاشانی یک »گوید:  گذارد، آقای خمینی به ایشان می می

ایشان برسانید. در ضمن توصیه کردند که از  توصیه بکند و سالم مرا به

شما »تعبیر آقای خمینی این بود « اخالق آقای کاشانی هم استفاده کنید.

کند و هم از اخالق ایشان  بروید پیش آقای کاشانی، هم توصیه می

استفاده کنید معلوم شد که آقای کاشانی با آقای خمینی با هم رابطه 

   {104}«دارند.

اهلل دکترمهدی حائری گزارش  منتظری و هم آیتاهلل  هم آیت

اهلل بروجردی بسیار  کنند که مدت مدیدی رابطه آقای خمینی با آیت می

آقای بروجردی در مسائلی که ارتباط با دولت »حسنه بود. بطوریکه 

داشت ـ بخصوص با شاه ـ یکی دو مرتبه آقای خمینی را از طرف خودش 

شاه پهلوی که در مسائل مورد نظر با او  فرستاد برای مالقات با محمدرضا

 {101}«صحبت کند.

کند که این روابط تا بعد از ]سقوط دولت[  آقای حائری نقل می

در زمان ]کابینه[ زاهدی ]که[ »مرحوم دکتر مصدق، ادامه داشت. امّا 

کردند علیه زاهدی. اوّل  اهلل کاشانی قدری فعالیت می بقایی با آقای آیت

زاهدی موافق بود چون هر دو علیه دکترمصدق همکاری  آقای کاشانی با

داشتند. پس از اندکی بین زاهدی و آقای کاشانی به هم خورد تا جائی که 

زاهدی به آقای کاشانی حمله کرد. در این هنگام آقای کاشانی با دکتر 

ای  بقایی همکاری داشت. در این هنگام آقای کاشانی و بقایی عده

برای اینکه منزل آقای بروجردی بست بنشینند که  فرستاده بودند به قم

از بروجردی برای مخالفت و ضدیت با دولت زاهدی همکاری و همگامی 

بخواهند... این عده از حزب بقایی بودند، آمدند به قم و رفتند توی بیرونی 

خواست در این  آقای بروجردی بست نشستند. آقای بروجردی هم نمی

مصلحتش نبود. خالصه، مصلحت  مسائل سیاسی مداخله کند.

دانست در این مسائل مداخله کند و دستور داد به شهربانی قم که  نمی

بیایند اینها را از منزلش بیرون کنند. این جا بود که آقای خمینی ]با آقای 

بروجردی[ مخالفت کرد. شب بود آقای خمینی با برادرم مرحوم حاج 

یه، زاهد و پاک دل بود شیخ مرتضی حائری یزدی که الحق مردی فق

رفتند پیش آقای بروجردی و گفتند که چرا شما این کار را کردید؟ این 

تان بیرون کنید  ای را از خانه برای شما و حوزه علمیه بد است که یک عده

و آب به روی اینها ببندید که بروند و از این حرفها. عرض کنم که آقای 

د و هر دو را زیر کوران بروجردی هم در این جریان اوقاتش تلخ ش

 عصبانیت خود گذاشت. 

بعد یک جریان داخلی دیگری هم در حوزه بود که آن هم به این 

جریان سیاسی افزوده شد و بکلی رابطه آقای بروجردی با آقای خمینی 

قطع شد، یعنی آقای بروجردی در حقیقت ایشان و برادرم از آن تاریخ به 

  {103}«ردی شدندبعد دیگر اصالً مبغوض آقای بروج

با »افزاید:  باز آقای حائری در مورد رابطه آقای خمینی و کاشانی می

اهلل کاشانی آشنا بودند و خیلی هم دوست بودند. آقای خمینی  آقای آیت

  {107}«هم با آقای بهبهانی خوب بود و هم با آقای کاشانی

که  گوید آقای حائری نکته دیگری را در مورد رابطه آقای خمینی می

آقای خمینی با آقای بهبهانی هم »انگیز است و آن اینکه  بسی عبرت

مربوط بود و خیلی معتقد به عقل سیاسی آقای بهبهانی بود و معتقد بود 

اش قابل مقایسه با آقای کاشانی نیست.  که آقای بهبهانی در عقل سیاسی

دم طور که بنده یا های سیاسی آقای بهبهانی، آقای خمینی همان در روش

است، کامالً پشتیبان آقای بهبهانی بود، خیلی بیشتر از اینکه با کاشانی 

قابل مقایسه باشد. تا جائی که اصالً به افکار سیاسی آقای کاشانی وقعی 

  گذاشت. از این جهت، از نقطه نظر مشی سیاسی، در خط مشی نمی

 سیاسی مرحوم بهبهانی، یعنی همان خطی که آقای بههبانی با دربار و

صمیمیت با دولت وقت و اینها داشت. نظرات کلّّی سیاسی آقای خمینی 

 {108}«هم تقریباً در همان خط بود.

یکی از دوستان قمی اینجانب که بدلیل امنیتی فعالً مجاز به بردن 

اهلل بروجردی حاج اسمعیل معّزی برایش  نام ایشان نیستم، پیشکار آیت

الم، آنها بدفعات به آقای نقل کرده است، که در دوران فدائیان اس

که در نوبتی  بروجردی مراجعه کرده و از حکومت شکایت کردند تا این

اهلل بروجردی آمدند و از حکومت  جمعی با آقای خزعلی به خانه آیت

 شکایت کردند. 

اهلل کاشانی هم به قم آمد و میهمان آقایان صدر  در همین زمان آیت

ای مقابله با شاه و مصدق تالش و سید محمد تقی خوانساری بود و بر

که  کرد. امّا مرحوم بروجردی مقابله با شاه و مصدق را نپذیرفت تا این می

در همان روزها آقای خمینی به منزل مرحوم بروجردی آمد و اظهار 

داشت که ما بایستی این مَردیکه را بیرون کنیم. بروجردی از خمینی 

ی اظهار داشت خیر! امّا این خواهی شاه بشوی؟ خمین پرسید آیا شما می

مردیکه صالحیت ندارد و باید برود. مرحوم بروجردی در جواب گفت: 

شان  بخدا قسم اگر شما به دوران برسید نه مردم صاحب زن و خانواده

هستند و نه صاحب مال و آبرویشان، بروید دنبال کارتان. بدنبال همین 

ن دستور داد که فدائیان اهلل بروجردی به من و دیگرا جریان بود که آیت

اسالم را از مدرسه فیضیه بیرون کنیم و همین عمل باعث زد و خورد 

مابین طرفداران بروجردی و مرحوم حجّت با فدائیان اسالم و دار و دسته 

کاشانی گردید که سرانجام فدائیان اسالم از فیضیه بیرون رانده شدند و 

 ی خشنود و راضی نبود.   بدین علت آقای خمینی هرگز از مرحوم بروجرد

انقالب سفید شاه و ملّّت،  0340بهمن  3در پی تحریم رفراندوم 

اهلل بهبهانی از آن حمایت کرد. هنگامی که  توسط آقای خمینی، آیت

 40اعالمیه تحریم در تهران و شهرستانها منتشر گردید، در دوم بهمن 

فریاد موج مردم به حرکت درآمد و »تظاهرات وسیعی برپا گردید 

رفراندوم قالبی مخالف اسالم است بلند شد بازار تعطیل گردید جمعی به 

اهلل خوانساری رفتند و از ایشان خواستند که به تظاهرکنندگان  منزل آیت

اسالمی مردم بپیوندند و سیل جمعیت از همه نقاط تهران در بوذرجمهری 

اپیش و سه راه سیروس اجتماع کردند. جمع کثیری از روحانیون پیش

اهلل بهبهانی نزدیک سه  کردند. و شعار ادامه داشت. آیت مردم حرکت می

راه سیروس به استقبال مردم و روحانیون شتافت و جمعیت به منزل 

ایشان سرازیر شد در اجتماع بزرگ مردم فلسفی سخن گفت و سه روز 

به نشانه اعتراض به رفراندوم غیرقانونی اعالم تعطیل شد و اعالمیه 

خوانساری و بهبهانی دائر بر تحریم رفراندوم قرائت گردید و  مشترک
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 {109}«اجتماع بعد از ظهر مسجد سید عزیزاهلل را اعالم داشتند

گوید،  رسد که برخالف گفته آقای منتظری که می چنان به نظر می

اهلل بروجردی با آقای خمینی بر اثر تفتینی بوده  به هم خوردن رابطه آیت

ی و مطهری بعنوان حامیان نواّّب صفوی و کاشانی نزد که از آقای خمین

علت اصلی مبغوض شدن آقای  {111}اهلل بروجردی بعمل آمده است، آیت

ای از حزب بقایی  اهلل بروجردی، در بست نشستن عده خمینی نزد آیت

)حزب زحمتکشان( در منزل آیت بروجردی و بیرون کردن آنها وسیله 

دی و بیرون ریختن فدائیان اسالم از شهربانی به دستور آقای بروجر

اهلل بروجردی،  مدرسه فیضیه و مخالفت آقای خمینی از این عمل آیت

 کند.  نهفته است و نه آنطور که آقای منتظری گزارش می

گزارش آقای حائری، رابطه آقای خمینی با دکتر مظفر بقایی و 

هد. و نه د مخالفت آقای بروجردی را با بقایی در آن دوران، نشان می

اهلل بروجردی به خاطر فدائیان اسالم و  تفتین از آقای خمینی نزد آیت

این »گوید:  اهلل کاشانی. آقای منتظری می جمع شدن آنها دور و بر آیت

اهلل کاشانی  اهلل بروجردی حتی به آیت اواخر شنیده بودم که مرحوم آیت

بروجردی سعه  کرد و برای ایشان ماهیانه قرار داده بود. آقای کمک می

البته این نوع کمکهای روحانیت نسبت به هم را باید  {110}«صدر داشت.

در چهارچوب کمکهای صنفی یکدیگر مالحظه کرد و نه موافقت و یا 

 مشی سیاسی یکدیگر.  مخالفت با خط

، یکسال و نیم 0334اهلل کاشانی در دیماه  و باز به هنگامی که آیت

آرا  ، در رابطه با قتل رزم0331مرداد  18بعد از استقرار دولت کودتای 

اهلل بروجردی برای استخالص ایشان سه  دستگیر و بازداشت شد، آیت

توسط قائم الملک رفیع برای  0334بهمن  11و  7و 3نامه در تاریخهای 

شاه فرستاد و درخواست آزادی آقای کاشانی را نمودند و حتی از شاه 

انی جلب رضایت مدعی خصوصی خواسته بودند تا در مورد آقای کاش

  {111}بشود.

اهلل  ام با آیت علیرغم اینکه رابطه»گوید ،  اهلل دکتر حائری می آیت

های  کاشانی قطع شد، هنگامی که چند سال بعد یکی از آقایان یزدی

همشهری ما آمده بود منزل ما، آقای کاشانی هم برای دیدن ایشان به 

ام بیرون رفتن تا نزدیکی در رفتم به منزل ما آمدند. به رسم احترام هنگ

به تمام »مشایعت ایشان به احترام ایشان. ایشان در راه بمن گفتند 

به »گفتم « مقدسات عالم قسم حقانیت با من است. با دکتر مصدق نیست.

تمام مقدسات عالم قسم حقانیت با دکتر مصدق است. با شما 

 {113}«نیست.

آقای خمینی با ما هم بر سر افزاید که اختالف  آقای حائری می

مسئله آقای دکترمصدق بود. وی در مورد این سؤال که آقای خمینی از 

نخیر، نخیر. از اول »گویند:  طرفداران نهضت ملّّی بود و یا نبودند؟ می

که یادم است ـ اتفاقاً اختالفش هم با ما سر همین  آقای خمینی به طوری

ای نداشت،  ترمصدق زیاد رابطهمسئله آقای دکترمصدق بود ـ با آقای دک

 {114}«یعنی معتقد نبود به روش وی.
ای از وی بدل داشت که با  آقای خمینی چنان ضد مصدق و کینه

آقای کاشانی اصالً قابل مقایسه نبوده است. زیرا من تا به امروز در جائی 
ام که از آقای کاشانی نقل کنند، دکترمصدق مسلمان  ندیده و یا نشنیده

های مدرسه  کش بود و یا در دوران مصدق طلبه یا مصدق آدم نبود و
فیضیه را به مسلسل بستند و کشتند. امّا آقای خمینی بعد از سوار شدن 
 بر اریکه قدرت هر چه در توان داشت علیه مصدق و تخریب وی بکار برد. 

خواهم بگویم که  من نمی»گفت:  19/4/0319آقای خمینی در تاریخ 
کنند، چه  در زمان آن کسی که اینهمه از او تعریف میدرزمان ملّّیت، 

های مدرسه  خواهم بگویم که طلبه سیلی به ما زد و آن آدم، من نمی
طور که در زمان پهلوی  فیضیه را به مسلسل بستند در آن زمان، همان

 {111}«بستند.

آقای موسی خان امیر حسینی، مستشار دیوانعالی کشور که یکی از 

ا قرص آقای خمینی بود، برایمان تعریف کرد، هنگامی که طرفداران پروپ

آقای خمینی به ایراد سخنرانی فوق پرداخت، من تازه متوجه شدم که وی 

از دروغ گفتن ابایی ندارد، زیرا وقتی آقای خمینی گفت، در آن زمان: 

، من خودم بازپرس و قاضی «های فیضیه را به مسلسل بستند طلبه»

دستفروش بنام  و اتفاقی یک نفر دیک چنین چیزی نبوپرونده بودم، اصالً 

کشته شد که او هم طلبه  سیدمحمد حسینی در مقابل فرمانداری قم

وی نقل کرد که پرونده در اختیار من بود و مشغول رسیدگی بودم نبود. 

که دادستان که از طرفداران کاشانی بود به من دستور داد تا پرونده را 

ه دادستان گفتم کتباً درخواست پرونده بکنید. بوی تحویل دهم. منهم ب

ثبت نامه در دفتر اندیکس از دادن پرونده وی نامه را نوشت و پس از 

سرپیچی کردم که در نتیجه آقای مصطفوی، مدیرکل اداری وزارت 

ی من از آن روز نظرم به کل { و113دادگستری مرا منتظر خدمت کرد.}

 0نسبت به آقای خمینی تغییر کرد.

اینها که »سخنرانی دیگری آقای خمینی در مورد مصدق گفت:  در

آقای اکبر گنجی در  {117}«کنند به وجود او، او هم مسلم نبود. فخر می

چند سال بعد از این سخنان، در دیدار اعضای »نویسد:  این رابطه می

الدین فارسی و  شورای عالی انقالب فرهنگی با حضرت امام، آقای جالل

تمداری از مشاهدات و اطالعات خود در مورد پرداخت دکترعلی شریع

وجوه شرعیه توسط مصدق سخن گفتند و صراحتاً حکم امام را به 

نامسلمانی مصدق نقد کردند و امام، در مقابل، توصیه کردند که این بحث 

  {118}«ادامه پیدا نکند.

دانید این بحث ادامه پیدا نکند یعنی چه؟ این به اصطالح نایب  می

های ایشان بنابه  داند به استناد همین گفته ام و فقیه و عارف پیر که میام

قول آقای اکبر گنجی دادگاه ویژه روحانیت به استناد این جمله حضرت 

کند کسی  امام، هر گونه دفاع از مصدق را مخالفت با حضرت امام تلقی می

که معلوم جرأت دفاع از وی را نداشته باشد. یعنی اینکه آن را فاش نکنید 

شود آقای خمینی دروغ و اتهام بزرگی را به مردی که دستش از دار دنیا 

 گونه امکان دفاعی از خود ندارد زده است، آشکار گردد.  کوتاه شده و هیچ

دانم که نکته دیگری را به مطلب فوق اضافه  در همین جا الزم می

انقالب معلوم کنم. هنگامی که از روی پرونده آقای دکتر بقایی در دادگاه 

های سپاه و دادگاه فهمیده بودند که آقای آیت دستیار  شده بود یعنی بچه

کردند، پیش آقای  دکتر بقایی بوده و در رابطه با آمریکا همکاری می

کنند. آقای خمینی به آنها  روند و جریان را بوی گزارش می خمینی می

حذف کنید امّا که چنین است، اسم او را از لیست شهداء  گوید، حال می

برای اینکه اگر سر و صدایش را در  {119}سر و صدایش را در نیاورید.

آوردند رابطه حزب جمهوری اسالمی و آقای خمینی و مابقی  می

سردمداران جمهوری اسالمی با آقای دکتر بقایی و حسن آیت برمال 

 گردید و این به صالح آقای خمینی و جمهوری اسالمی نبود.  می
 

 فی و کاشانی و بهبهانیمیراشرا

برای هر چه بیشتر آشکار شدن روابط کاشانی، بهبهانی، بقایی و 

آقای خمینی، از دادگاه سیدمهدی میراشرافی صاحب روزنامه آتش که 

                                                           

ماجرا که حزب توده در قم و بدنبال  که مایل به تحقیق کل کسانیـ ـ همان سند 0
م مجلس اکبر برقعی ـ کاندیدای حزب توده، در دوره شانزده شرکت شیخ علی

ی ـ در کنگره صلح وین آفرید و وقائعی که موجب کشته شدن، شورای مل
اهلل بروجردی گردید،  العمل مردم قم و آیت دستفروش سیدمحمد حسینی و عکس

تألیف « روهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملّّینی»توانند به کتاب وزین  می
، فصل بیست و هشتم، قم در تب و تاب ماجرای 0384علی راهنما، چاپ اوّل 

 مراجعه کنند. 730ـ  737روحانی سرخ، ص 
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است که با به راه  0331مرداد  18یکی از سردمداران داخلی کودتای 

ق بدستان و تصرف رادیو اعالم کرد که حکومت مصد انداختن چماق

دکتر فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق را من  سر»{ و 131}سقوط کرد

 کنم. نکاتی را ذکر می {130}،«بریدم و گوش او در دست من است

ابتداء بعد از پیروزی انقالب او را دستگیر و زندانی کردند، امّا 

بالفاصله با سفارش دفتر آقای خمینی و قدوسی دادستان کل انقالب و 

د گردید و چون میراشرافی میدانست که در تعقیبش آقای بهشتی، آزا

 هستند برای حفظ امنیت و جان خود، در قم سکنا گزید. 

آبادی رئیس دادگاه انقالب اسالمی اصفهان گفت:  آقای امید نجف

هایی که  ها را بیاورید. ببینم از جمله پرونده وقتی آمدم گفتم پرونده»

ست. گفتم آقا این شخص را چرا آوردند دیدم، پرونده آقای میراشرافی ا

آزاد کردید؟ چرا او را دادگاهی نکردید که دادگاه روی این شخص تصمیم 

ترین ارگانهای  بگیرد؟ گفتند آقا یکی از افرادی که در رأس انقالبی

مملکتی است تلفن کرده به دادسرا و گفتند اگر آقای میراشرافی را آزاد 

ر زندان بوده است من دادستان را نکنید به اندازه روزهائی که ایشان د

 {131}«زندانی خواهم کرد

دادگاههای انقالب رسالت اصلی »آبادی گفت:  آقای امید نجف

اند. رسالت آنها این نیست که چهار تا زن فاحشه  خویش را از دست داده

و آدم زناکار را محاکمه کنند. رسالت آنها این است که سران جرم و فساد 

کشتیم اینقدر که برای  ند... ما اگر صد نفر پاسبان را میرا به کیفر برسان

کردند. محاکمه میراشرافی که  میراشرافی توطئه کردند برای آنها نمی

اند به قم بیا. وقتی که  شروع شد از دفتر امام تلفن کردند که امام فرموده

ام گرفت. امام گفتند من  با امام مالقات کردم از اظهار لطف ایشان گریه

ال عالقه را بتو دارم و اگر بناست در اصفهان افرادی بخواهند ترا کم

  {133}«دار کنند بیا قم. لکه

آذر حکم اعدام میراشرافی به اجراء درآمد،  10هنگامی که در روز 

آبادی. ن( نیز در پی آن  حاکم شرع دادگاه انقالب )یعنی امید نجف»

   {134}«همراه صدها نفر از مردم اصفهان به قم رفت.

ولی چه بگویم که چه »حاکم شرع دادگاههای انقالب گفت: 

دستهایی در این مملکت هنوز هست. ما را تهدید کردند. تهدید به 

تعطیل دادرسی کردند. ما را تهدید کردند که اگر میراشرافی آزاد نشود، 

کنیم ولی باز هم مقاومت  کنیم. توبیخ می خود شما را ترور می

   {131}«کردیم.

آبادی حاکم شرع دادگاه انقالب اصفهان به هنگام  ی امید نجفآقا

، در جمع 18اعدام میراشرافی، بعد از ظهر دوشنبه، ششم اسفند 

معترضین دادستانی کل حاضر شد و ضمن همدردی با معترضین 

من شنیدم که برادران من در دادستانی دست از کار »دادستانی کل گفت: 

ی قدوسی دادستان کل اعتراضاتی دارند، اند و به نحوه کار آقا کشیده

خواستم به یک نحوی آنها را یاری کنم. قبالً باید بگویم من قبل از 

سال در زندان قصر و همین زندان اوین بودم،  3پیروزی انقالب مدت 

 زندانی بودم. 

که آقای هادوی کار خود را شروع کرد و دادگاهها  من از روزی

دادگاهها شروع کردم. سپس بعنوان  تشکیل شد، همکاری خود را با

قاضی در دادگاهها مختلف مثل آذربایجان غربی، کردستان، اصفهان و 

 شهرهای دیگر رفتم. 

وی افزود: روزی که آقای هادوی از دادستانی کل رفت و قرار شد 

ای از برادران که آنها را  آقای قدوسی بجای ایشان بیایند، من به عده

کنم دیگر اینجا جای من نیست. چون  میشناختم گفتم احساس  می

خواسته من مجازات مجرمین است. به هر حال به من گفته شد به اصفهان 

اند،  بروم. وقتی به اصفهان رفتم، متوجه شدم همۀ سران کفر آزاد شده

ولی طبقات پائین مثل پاسبان و غیره که از دستشان کاری ساخته نبوده 

اند به خاطر تهیه یک لقمه نان برای زن  و احتماالً اگر خطایی مرتکب شده

اند، که این مسئله مرا ناراحت کرد و  و فرزندانشان بوده، دستیگر شده

بهمین جهت تصمیم گرفتم به کمک برادران سران کفر را دستگیر کنم... 

بهرحال یکی از این سران کفر همین میراشرافی معدوم بود که 

 ها بود.  ترین محاکمه اش یکی از جنجالی محاکمه

هایی که  این شخص یک پرونده چند هزار برگی داشت. چه جنایت

نکرده بود. او تعداد زیادی شاکی خصوصی داشت، بعضی از شاکیان این 

دنبال شکایت خود بودند و دستشان بجایی  0317شخص از سال 

شود، در  رسید وقتی سؤال کردم که این شخص چرا دستگیر نمی نمی

توصیه آقای قدوسی دادستان کل ایشان آزاد  شد به پاسخ گفته می

روز وقتم صرف  41روز اصفهان بودم که  81اند. من مجموعاً مدت  شده

دستگیری میراشرافی شد. تا اینکه او را در قم دستگیر و به اصفهان 

منتقل گردید... ایشان چنان به آزادی خود اطمینان داشت که روز اول در 

اه را به مسخره گرفت. جلسه دوم که مقابل اینهمه تماشاچی، دادگ

تشکیل شد، متوجه شد که مسئله جدی است. او کمی احساس خطر 

کرده در بین جلسه دوم و سوم بود که آقای رسولی محالتی از دفتر امام 

تلفن کرد و گفت هر چه زودتر به قم بیا. من به ایشان گفتم کجای دنیا 

ند آنهم بدون دلیل رسم است که یک قاضی را وسط محاکمه خلع کن

ایشان دو ساعت پس از مکالمه مجدداً زنگ زد پس از اتمام این جلسه 

دادگاه به قم بیا در پاسخ گفتم، مگر من مسخره هستم. اسالم استقالل 

ای  قضایی را تضمین کرده همه کشورها هم که از آزادی دموکراسی بهره

ینکه یک دادگاه دارند قضات آن کشورها هم استقالل کامل دارند. مگر ا

 ای تشکیل شود و به کار آن قاضی رسیدگی کند.  ویژه

حاال شما با در اختیار داشتن رادیو تلویزیون بردارید و اعالم کنید 

اید. جلسه سوم را تشکیل دادیم پس از آن جلسه  که مرا اخراج کرده

 0317شب تا صبح من پرونده چند هزار برگی میراشرافی را که از سال 

ای  شده بود یکبار دیگر مطالعه کردم و بعد یک حکم چند صفحهتشکیل 

موقعی که حکم  0صادر کردم که به موجب حکم وی به اعدام محکوم شد.

شد، میراشرافی از زندان به من پیغام داد قصد دارد با من  ماشین می

مالقات کند. وی پس از تماس با من گفت قصد دارد با تهران تماس بگیرد 

صبح مرا دید، و قرار بود  00ه را به او دادم. ایشان ساعت من این اجاز

 بعد از ظهر حکم اجرا شود.  0ساعت 

ظهر من به منزل یکی از آشنایانم رفتم، که تلفنی به من اطالع 

دادند که امام خمینی با خط خودش نوشته به قدوسی بگوئید بقرار مذکور 

جهت  او را بی میراشرافی بر حسب حکم عفو مشمول است. آقای امید

 احضار کرده است. 

من وقتی این مطلب را شنیدم فوری به چند نفر از پاسداران اطالع 

دادم که بروند و جلو حکم را بگیرند وقتی پاسداران به محل اجرای حکم 

 رفتند متأسفانه یا خوشبختانه حکم اجرا شده بود. 

ه به هر حال آقای مؤمنی و آقای قدوسی مطالبی خالف حقیقت ب

عرض امام رسانده بودند که پرونده را همراه خودم به حضور امام بردم و 

ساعت با ایشان راجع به صدور حکم میراشرافی صحبت کردم و  مدت نیم

همه مطالب را به عرض امام رساندم و گفتم این حکم اگر خالفی در آن 

 موجود باشد بفرمائید. 

و ندارم و از تو هیچ امام بمن گفتند خیر من هیچگونه ناراحتی از ت

هائی که نزد امام بودند  های امام را تمام اصفهانی ناراحت نیستم. این گفته
                                                           

که در جراید آمده  ـ کسانی که مایلند جریان کامل دادگاه میراشرافی را تا جائی0
ارجاع  0318آذر  11و 10، 11، 09، 08شنبه است مطالعه کنند، آنها را به کیهان یک

 دهم.  می
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 « کنند. و شنیدند، تأیید می

اگر سوابق گذشته آقای قدوسی را ببینید، متوجه خواهید شد که 

ایشان حتی سابقه یک روز زندان را ندارد، اصالً ایشان اهل مبارزه نبود و 

وقت ما انتظار داریم، ایشان بیاید و کار  قالبی هم نداشته، آنفعالیتهای ان

ای که  انقالبی بکند. به هر حال من حاضرم در هر دادگاهی در هر مرحله

 الزم باشد این مسائل را بگویم. 

اهلل مشکینی امضاء  که حکم را آیت اهلل منتظری و آیت من با وجودی

که معتقدم قاضی باید اند دیگر حاضر نیستم قضاوت کنم چرا  کرده

 استقالل قضایی داشته باشد. 

آقای قدوسی که گفته است من سه حکم دارم یکی برای اصفهان 

تواند بدون خواندن حتی  یکی تهران و دیگری کل ایران. آیا قاضی می

یک ورق از پرونده حکم صادر کند؟ چرا در مورد میراشرافی چنین 

العموم باشد، چرا  ن که باید مدعیدخالتهایی کرد صرفنظر از آنکه دادستا

 کنند... امید همچنین اضافه کرد:  از متهم دفاع می

در مورد معرفی آقای قدوسی باید بگویم ایشان را آقای بهشتی به 

امام معرفی کرد و همین آقای بهشتی است که از آقای قدوسی حمایت 

نی کند چون آقای قدوسی در مدرسه حقا کند. آقای بهشتی فکر می می

تواند دادستان کل یک  توانست یک مدرسه را اداره کند، پس می می

 {133}«مملکت باشد.
 

 چند توضیح

قبل از ادامه جریان دادگاه آقای میراشرافی، برای زدودن بعضی 

 ابهامات، ذکر چند نکته ضروری است: 

آبادی متذکر شد: در صورت آزاد  همانگونه که آقای امید نجفـ 0

تهدید به توبیخ، ترور و قتل گردیده بود ولی ایشان  نکردن میراشرافی

مقاومت کرده و به تهدیدها توجه نکرد و به نظر من سرانجام سر خود را 

 نیز در این راه از دست داد.

که بعد از دستگیری مجدد آقای میراشرافی از دفتر امام  توضیح این

تی مسئول و قدوسی و بهشتی تلفن شده بود و باالخره آقای رسولی محال

دفتر آقای خمینی در حین دادگاه تلفن کرده و گفت فوری برود قم و 

حتی آقای خمینی با خط خودش نوشته بود که میراشرافی بر حسب 

حکم عفو، مشمول عفو قرار گرفته است و آقای میراشرافی، خود در 

اساساً امام مرا مورد عفو قرار دادند چطور »دادگاه به آقای امید گفت: 

  {137}«بایستی محاکمه شوم. حاال

اهلل منتظری و با  آبادی در مجلس خبرگان و در دفتر آیت آقای نجف

حضور آشیخ حسن ابراهیمی و آقای علی امیرحسینی و اینجانب محمد 

جریان اعدام میراشرافی را  18جعفری و چند نفر دیگر در همان سال 

وی بمن گفت تو تعریف کرد و گفت: وقتی میراشرافی را دستگیر کردم، 

شود، اعدام کنی، اعدام  توانی بکنی. زندان کنی، زندان می هیچ کاری نمی

شوی. با وجود سیل تلفنها از جانب آقای خمینی و قدوسی و بهشتی و  می

حتی نامه آقای خمینی که میراشرافی را آزاد کنم، وی اعدام شد. و 

شوی،  اعدام می که میراشرافی بوی گفته بود: اگر اعدام کنی، همانطوری

به بهانۀ همکاری با سیدمهدی هاشمی و  03/8/0337وی را در تاریخ 

 {138مسائل شدید اخالقی اعدام کردند.}

امید متذکر شد، روزی که آقای هادوی از دادستانی کل رفت و ـ 1

ای برادران که  قرار شد آقای قدوسی بجای ایشان بیاید، من به عده

م دیگر اینجا جای من نیست، زیرا ایشان کن شناختم گفتم احساس می می

نه اهل مبارزه بوده و نه فعالیتهای انقالبی داشته و نه یک روز زندان رفته 

 است. 

زاده بدلیل پخش مصاحبه وی از  در رابطه با بازداشت اول آقای قطب

اهلل  ، آیت0319اسالمی ایران در آبان  شبکه سراسر تلویزیون جمهوری

آمیز شدید در رابطه با این بازداشت به آقای قدوسی  الهوتی نامه اعتراض

آقای قدوسی آیا »و از جمله نوشت:  0دعوت کردنوشت و وی را به مناظره 

بعد از ظهر بازداشت کردند و هنوز شب از  4دانی متهمی را در ساعت  می

نیمه نگذشته بود و متهم زیر ضربات شالق جان سپرد صبح همان روز 

اش اجرا گردیده  کوم به اعدام شده و حکم دربارهاعالم کردند که مح

ای تا بدانی شالق  ای و در زندان نخفته است... افسوس که شالق نخورده

کند... زندگی مبارزاتی من و شما از نظر ملت ایران پوشیده نیست،  چه می

گویم و نه بعد از پیروزی را، زیرا  ببخشید مبارزات پیش از انقالب را می

)پیوست « پیروزی انقالب ره صد ساله را یک شبه پیمودید.شما بعد از 

 (8سند شماره 

، در رابطه 0319آبان  09آقای قدوسی دادستان کل انقالب در تاریخ 

ای  زاده با صدا و سیمای جمهوری اسالمی مصاحبه با بازداشت آقای قطب

 انتشار دادند.  19آبان  11انجام داد که جراید کشور آن را در تاریخ 

ی در قسمتی از مصاحبه خود که بسیار گویا است و حکایت از و

کند،  اسالمی می نحوه تفکر وی و سایر سردمداران روحانی جمهوری

 گفت: 

گوئید انجمنهای اسالمی درست نیست، دانشجویان پیرو  شما می»

کنی به  اند. به اعدامها حمله می ها و فدائی و گرفته ئی خط امام را توده

ماند و مردم به  کنی، پس چی در این مملکت می حمله میمصادرهها که 

   {139}«چی دلخوش باشند.

آبادی  آقای قدوسی را آقای بهشتی، حسب گفته آقای امید نجفـ 3

به دادستانی کل انقالب رساند. آقای مهدی هادوی که اولین دادستان 

جای انقالب کل کشور بود، به ناگاه تصمیم گرفته شد که آقای قدوسی را ب

 وی منصوب کنند. 

بنابر گزارشات واصله »، عنوان کرد که 18مرداد  08کیهان در تاریخ 

از امام خمینی رهبر انقالب اسالمی سرانجام با استعفای مهدی هادوی 

 {141}«دادستان کل انقالب اسالمی ایران موافقت کرده است.

ل دادستان ک»امّا اطالعات در همان روز در صفحه اول خود نوشت: 

انقالب اسالمی ایران از سوی امام خمینی، رهبر انقالب برگزیده شد و 

 {140}«فرمان خود را از امام دریافت کرد.

از متن فرمانهای آقای خمینی به آقایان قدوسی و هادوی آشکار 

است که استعفایی در کار نبوده است بلکه قرار شده که آقای قدوسی 

ای آقای هادوی و موافقت آقای دادستان بشود و خبر کیهان از استعف

 پایه است. متن فرمانها به قرار زیر است: خمینی با آن بی
 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 االسالم آقای شیخ علی قدوسی دامت افاضاته  جناب مستطاب حجت

بدینوسله جنابعالی به سمت دادستانی کل انقالب اسالمی در سطح 

در کارهای دادستانی اقدام و شوید که از این تاریخ  کشور منصوب می

شروع بکار نمائید و در هر حال احتیاط را کامالً مراعات نمائید. از خدای 

والسالم علیکم و رحمه اهلل و  تعالی ادامه توفقیقات جنابعالی را خواستارم.

                   {141}01/1/0318، تاریخ الخمینیاهلل الموسوی  روح، برکاته

 
 الرحیم اهلل الرحمن بسم

 جناب آقای هادوی دادستان کل انقالب اسالمی

ضمن تشکر و قدردانی از زحماتی که در طول این چند ماهه 
                                                           

صفحه و در  8اهلل الهوتی به آقای قدوسی دادستان کل انقالب که در  ـ نامه آیت0
سر برگ مجلس شورای اسالمی به خط خود نوشته، در رابطه با بازداشت اول آقای 

 باشد.  نوشته شده 0319آبان  11یا  10زاده است، نامه بایستی در تاریخ  قطب
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جنابعالی در مقام دادستانی متحمل شدید، قرار شد از این تاریخ جناب 

االسالم آقای حاج شیخ علی قدوسی دامت افاضاته متصدی مقام  حجت

ردند. مراتب جهت اطالع آن جناب دادستانی شده و بدین مقام منصوب گ

 بدین وسیله ارسال شد. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم.

 {143}«اهلل الموسوی الخمینی روح، والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
 

اندیشان، ناآگاهان و عالقمندان به آقای  شاید بعضی سادهـ 4

دوسی و بهشتی و... دلشان کنند که چون آقای خمینی، ق خمینی فکر می

طپید، از شدت مهربانی و الفت و برقراری  برای حفظ جان انسانها می

عدالت، تمام کوشش خود را بکار بردند تا از اعدام آقای میراشرافی 

کنند به زعم خود برای  جلوگیری بعمل آورند. کسانی که کوشش می

شند، به کجراهه های مختلف بترا اعمال ظالمانه و ستمگرانه آنان توجیه

روند زیرا آقایان فوق برای قبضه کردن قدرت و یک کاسه کردن آن از  می

هیچ عملی رویگردان نبودند بویژه که در تعقیب خط کاشانی، بهبهانی، 

بقایی و سید ضیاء عاملین آماده کردن جبهه داخلی برای انجام کودتای 

خطان خود  ممرداد، اکنون که قدرت را بدست آورده بودند، از ه 18

کردند و بهمین علت است که آقای خمینی تا توانست علیه  حمایت می

ها و طرفداران دکترمصدق عمل کرد و بدون  ملیون، و ملی مذهبی

 استثناء همه آنها را آواره، حذف و یا کشت. 

خطان خود هر گونه جرم و جنایت و فسادی را نادیده  آنها از هم

حد و حصر است من فقط از  ی ماشاءاهلل بیگرفتند. این قبیل موارد ال می

 کنم: باب مثال به دو نمونه برای ضبط در تاریخ اشاره می

در شیراز  01/4/0319الف ـ نمونه اول اعدام چهارده نفر، در تاریخ 

 باشد.  ساعت به قول خودش، می 01بوسیله آقای خلخالی در کمتر از 

رسیدن فتوکپی  صاحب این قلم، درهمان زمان و بعد از تحقیق و

اهلل محالتی به آقای  ها و نامه آیت ای از پرونده ها و خالصه بعضی از نامه

شهریور  4شنبه  خمینی و پاسخ آقای خمینی به ایشان، در سر مقاله سه

 از جمله نوشتم: « آیا راست است که...؟»، تحت عنوان 0319

و  ساعت محاکمه 01نفر در مدتی کمتر از  04آیا راست است که »

 اند؟  محکوم و اعدام کرده

 اند؟  های آنان نیز نداده آیا راست است که اجازه مالقات به خانواده

آیا راست که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده 

اند وسیله دادگاهی دیگر  گذرانیده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می

 اند؟  محاکمه و اعدام شده

شخصی را که سه سال پیش قاچاق فروشی را  آیا راست است که

وجو او را  اش در زندان قصر بوده بدون پرس ترک کرده، چون پرونده

اند و وقتی  گرفته و اعدام کرده و حکم مصادره اموال او را نیز صادر کرده

روند، مشاهده  مأمورین برای اجرای حکم مصادره اموال و تخلیه خانه می

فرزند وی در  00بینند که  ای است و ثانیاً می جارهکنند که اوالً خانه ا می

اند  زیر چادر خانمش خواب هستند و هم اکنون چند نفر خیّر تعهد کرده

 «0هایش بزرگ شوند امرار معاش آنها را تقبل کنند؟ تا زمانی که بچه

گذرد  جمهور چه می ر در روزها بر رئیسصد در این رابطه آقای بنی

 گفت:  0319تیر ماه  01جشنبه در پن
شب به منزل بازگشتم و حدود ساعت یک بعد از  01نزدیک ساعت »

 04زاده ربّانی شیرزای تلفن کرد که حال پدرم از اینکه  اهلل نیمه شب آیت
ای  اند بهم خورده است و عده نفر در فاصله کوتاهی محکوم به اعدام شده

یح بخواهید و در جواب در معرض اعدام هستند. گفتم از فارس توض

                                                           

 01سرمقاله. بیش از  337، شماره 0319شهریور  4شنبه  ـ انقالب اسالمی، سه0
توانند به اصل سرمقاله  مورد دیگر در این مقاله ذکر شده است. محققین می

 مراجعه کنند.

 {144}«شنیده شد که سه ربع پیش حکم اجراء شده است
توضیح اینکه: آقای شیخ اسداهلل عندلیب بنابه حکم آقای خمینی 

ریاست دادگاه انقالب و حاکمیت شرع شیراز را برعهده داشت و هیچ یک 

از زندانیان سیاسی محکومیت مرگ نداشتند. سر لشکر ده پناه به یک 

پور به شش ماه زندان  دان محکوم شده بود، سرهنگ غضنفر بهمنسال زن

محکوم شده بود و از سوی آقای ربّانی شیرازی وسیله شیخ عبدالرحیمی 

نژاد پیغام داده شده بود که اگر یکصد هزار تومان  به برادر زنش دکتر فاتح

به حساب امام بریزند، آزاد خواهد شد. مبلغ مزبور به حساب آقای 

یخته شد و قرار بود دو سه روز دیگر آزاد شود. سرگرد طوطیان خمینی ر

به پنج سال زندان محکوم بود، ولدان به یک سال و مابقی به همین منوال 

گذراندند که آقای سیدعبدالحسین دستغیب  داشتند زندانی خود را می

گفت من عطاع الخمینی، فقد عطااهلل...( از اینکه  امام جمعه شیراز )که می

های فرضی و... نکشته بودند بسیار عصبانی بود.  شیراز کسی را به جرمدر 

به شیخ صادق خلخالی، که از سوی آقای خمینی حکم داشت تلگراف 

کس اعدام انقالبی نشده و  کرد که ای آقای خلخالی تاکنون در شیراز هیچ

ها رسیدگی  این ننگ بر پیشانی شیراز است. لطفاً شما بیائید و به پرونده

 {141نید.}ک

در پی این تلگراف آقای خلخالی بعد از ظهر پنجشنبه به شیراز 

رفت و مستقیماً به محل سپاه پاسداران رفت و با تعداد تفنگچی عازم 

 00زندان عادل آباد شیراز شده و آنها را از زندان بیرون کشید و تا ساعت 

 د.شب همه را اعدام کردن 01شب کار همه را ساخت و تا ساعت حدود 

در میان این چهارده نفر اعدام شده خانمی یهودی بنام بانو نصرت 

فرزند و کارگر آرایشگاه بود  4گوئل بود که وی سه ماهه آبستن و دارای 

 گناه اعدام شد.  که بی

جریان اعدام وی بنابه اطالع آقای مهندس رجبعلی طاهری چنین 

 است: 

د و در تاریخ آقا مهندس طاهری قبالً فرمانده سپاه شیراز بو

وکیل مجلس و نماینده کازرون بود. بعد از اعدام این چهارده نفر  01/4/19

های سپاه  رود و از بچه گناه برای تحقیق به سپاه می و اعدام این زن بی

پرسد جریان از چه قرار بوده است و چرا این زن اعدام شده است. نظر  می

شناخته بوی  همه را میبه اینکه وی خودش فرمانده سپاه آنجا بوده و 

ای بنام زهرا در شیراز دستگیر شده بود و یک میلیون  گویند: فاحشه می

گویند که زهرا  های سپاه به خلخالی می پول داده و آزاد گردیده بود. بچه

گوید بروید و او را بیاورید.  یک میلیون داده و آزاد شده است. خلخالی می

. زهرا که مخفی شده و یا به جائی رفته روند که زهرا را بیاورند ها می بچه

که بد شد که او را پیدا  گویند این ها می کنند. بچه بود، وی را پیدا نمی

روند و  نکردیم و خوب نیست که دست خالی برگردیم. به آرایشگاهی می

گویند این زهرا است.  برند پیش خلخالی و می این زن را با خود می

گوید، من زهرا نیستم و نصرت  وئل میگوید زهرا. خانم گ خلخالی می

گوید برو. زن بیچاره  گوئل هستم و زهرا کیست؟ آقای خلخالی می

های سپاه در گوشی به  کند که برود، یکی از بچه که حرکت می موقعی

گوید که خود این زن هم دختر تلفنی دارد. خلخالی هم فوراً  خلخالی می

 1کند. یگوید برگرد و بالفاصله وی را اعدام م می
طرف  های مقتول به این نفر، خانواده 04به هر حال پس از اعدام این 

طرف شکایت و دادخواهی کردند ولی صدایشان بجایی نرسید.  و آن
ای تنظیم و  اهلل سلیم همسر بانو نصرت گوئل و فرزندان وی شکوائیه روح

اهلل محالتی تقدیم کردند. )پیوست سند  جهت حمایت و کمک به آیت
 (9ره شما

                                                           

ـ آقای مهندس رجبعلی طاهری، در همان موقع به دفتر ریاست جمهوری و 1
 طالع داد. اهلل محالتی ا انقالب اسالمی و آیت
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آسای خلخالی در  اهلل محالتی نیز در رابطه با اعدامهای برق آیت

برابر چهارم  11/4/0319شیراز و مشکالت و مسایل دیگر در تاریخ 

ای به آقای خمینی نوشته است که فرازهایی از  نامه 0411المبارک  رمضان

 آن به قرار زیر است: 

وی حاکم شرع دانم حضرتعالی از کیفیت احکام صادره از س نمی»

نفر را در  04دانید که این آقا چگونه  دادگاههای ویژه مطلعید، آیا می

ساعت بقول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعه  01مدتی کمتر از 

های آنها  که حتی اجازۀ مالقات به خانواده ها کشتار کرد و در حالی پرونده

را بخون مردم  نیز نداد؟ و بسیار بعید است انسانی که اینطور دست خود

 کند در گزارش خود دروغ نگوید و به شما خالف نرساند.  آلوده می

توان احکام متناقض حکّّام دادگاههای انقالب اسالمی  آیا چگونه می

را توجیه و تفسیر کرد؟ متهمی اوّل به یکسال زندان و پرداخت یکصد 

نیاد هزار تومان وجه نقد )بطور غیررسمی بلکه سرّّی و بنام هدیه به ب

شود و تنها پس از چند ماه که از محکومیتش  مستضعفان( محکوم می

شود؟ عجبا! چه  گذرد به ناگهان توسط حاکم شرع دیگری تیرباران می می

 دادگاهی، چه احکامی و چه مجازتهایی؟ 

خواهیم انقالب خود  اهلل خمینی، مگر نه اینست که می حضرت آیت

از ظلم و تباهی برهانیم، آیا با این را به جهان صادر نمائیم و بشریت را 

توان  ایم؟ آیا با خشنوت و زور می چهرۀ کریه و خشنی که از اسالم ساخته

گیر ساخت یا با منطق و عطوفت و عدالت؟ اگر نشود که  اسالم را جهان

نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکمفرما نمود، با این 

 (01)پیوست سند شماره « م؟روی تعدد مراکز قدرت به کجا می

 01/1/19برابر  0411آقای خمینی در تاریخ بیستم رمضان المبارک 

به نامه آقای محالتی پاسخ گفته است که فرازی از پاسخ آقای خمینی 

 چنین است: 

گذرد و بعضی از آنها موجب  راجع به مسائلی که در کشور می»

نگرانی برای اینجانب نگرانی جنابعالی شده است باید عرض کنم که این 

نیز هست ولی خاطر شریف مستحضر است که این انقالب بزرگ از 

شود  بهترین انقالبهائی است که در جهان بوده است و دنیا بی انقالب نمی

 ( 00)پیوست سند شماره « و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد.

نامه مورخ  اهلل محالتی برایمان نقل کرد، هنگامی که پدرم پسر آیت

را برای آقای خمینی نوشت و بمن داد که نامه را بدست ایشان  11/4/19

که خدمت آقای  برسانم. نامه را گرفته و به بیت آقای خمینی بردم. موقعی

خمینی رسیدم آقای خلخالی و دو آخوند دیگر نزد وی بودند، آقای 

مشکوک خمینی به خلخالی گفت: اگر صد نفر باشند و به سه تای آنها 

 باشید، هر صد نفر را بکشید. 

بعد از اینکه نامه را به آقا دادم و آقا نامه را خواند گفت این که 

اش کنایه و فحش است و چنان نهیبی به من زد که از ترس یک  همه

مقدار عقب نشستم. امّا اصرار کردم که جواب نامه را بدهید برای پدرم 

را در پاسخ به  0411ن المبارک ببرم. آقای خمینی هم نامه بیستم رمضا

اهلل محالتی در اعتراض به اوضاع کشور بیانیه  پدرم نوشت و بمن داد: آیت

آمیز دیگری که حاوی نظراتشان از اوضاع اسفناک کشور بود، در  اعتراض

 ( 01، انتشار داد. )پیوست سند شماره 0319بهمن  11تاریخ 

آورم تا مالحظه شود  ی میا ب ـ و مثال و نمونه دوم را از آقای خامنه

شود و آن به انحصار در آوردن قدرت  که در همه جا یک خط تعقیب می

 است. 

ای به ایشان یادآور  ای به آقای خامنه آقای احمد قابل در نامه

گوید، بیاد بیاورید که در مراجعه پاسداران انقالب اسالمی  شود و می می

دن از دست خانی به آنان در خراسان به شما و تقاضای راه حل راحت ش

خان ستمگری از اهالی بجنورد را بدون ارجاع به »توصیه کردید که 

دادگاه انقالب و گرفتاری پیچ و خم آن اعدام کنند و از شرش راحت 

        {143}«شوند.

ای، دوست و همراه و همفکرش  و یا هنگامی که آقای خامنه

مبنی « توحید»رم چاپ کتاب اهلل آشوری را به اتهام ارتداد و به ج حبیب

بر کفرآمیز بودن مطالب آن اعدام کردند، ایشان سکوت کرد. پیش از 

مطالب کتاب توحید، از من است که این آقا بنام »گفت  انقالب ایشان می

 « خودش چاپ کرده است

ای را در مسجد امام  و باز کم نیستند کسانی که سخنان آقای خامنه

و »انقالب را به یاد دارند که پس از قرائت آیه حسن )ع( در مشهد، قبل از 

االرض ونَجعَلُهُم االئمه و نَجعَلَهُمُ  الذین اسُتضع فُوا فی نرید اَن نمّن علی

ماتریالیسم تاریخی، آقا ماتریالیسم »گفت:  با صدای بلند می« الوارثین

  {147}«تاریخ
 

 ادامه دادگاه میراشرافی

شدن اذهان عمومی ضروری بعد از ذکر نکاتی که برای روشن 

پردازم: اتهامات آقای  تشخیص داده شد به ادامه دادگاه میراشرافی می

 میراشرافی بقرار زیر است:

 18فعالیت و کوشش همه جانبه در بازگشت شاه مخلوع در » ـ0

های آتش که  و تحکیم رژیم فاسد پهلوی به استناد روزنامه 0331مرداد 

آنها بود که ضمیمه پرونده موجود است نویس  صاحب امتیاز و سرمقاله

باشد... تهدید و توهین به وکالی مجلس شورای ملی طرفدار دولت  می

 39و  38، 37های او در صفحات  مرحوم دکتر مصدق... قسمتی از هتاکی

 پرونده... 

مرداد و  18ـ براه انداختن چماق بدستان و تصرف رادیو و کودتای 1

و  198، 30، 39، 38، 37مستند به اوراق حمله به شهربانی دکترمصدق، 

پرونده و ایراد سخنرانی از طریق رادیو برله شاه... که یکی از جنایات  113

این شخص این است که در رادیو اعالم نمود، که سر مرحوم دکترفاطمی 

نابغه بزرگ و وزیرخارجه ارزشمند مصدق را من بریدم و اآلن گوش او در 

 پرونده ...  198باشد. صفحه  دست من می

المال از جمله کارخانه پشمبافی اصفهان... و اخراج  ـ غارت بیت3

خانمان نمودن آنان مستند به صفحات  نفر کارگر و بی 111نمودن بیش از 

 پرونده...  331ـ 311ـ 310ـ 308ـ 119ـ 011ـ 018ـ 011ـ 43ـ 33ـ 33

واجه ـ ... ضرب و جرح افراد زیر دست از جمله شکایت شکراهلل خ4

که گفته با سیلی به گوش من زد پرده گوش من پاره شد و  081صفحه 

سازی و معرفی کارگران به  باشم و همچنین پرونده سالهاست کر می

ساواک، شهربانی، ژاندارمری از جمله شکایت مهدی روغنیان است که 

ها و دار  چون از چگونگی قتل مرحوم بهمن حکمی که بدست میراشرافی

نجام گرفت اطالع داشتم به اتهام دروغین چک بالمحل مرا اش ا و دسته

 0317، 043، 041زندانی کرد... صفحات 

این شخص که معروف به  419برگ  3ـ حمل و نگهداری اسلحه ژـ1

مهدی الستیکی بوده در ظرف چند سال خیانت به ملت و شرکت در 

اعتراف  مرداد... پرونده اعترافات نامبرده مخصوصاً 18تیر و  31کشتار 

 38ـ  37ای به ارتشبد نصیری معدوم نوشته صفحه  کتبی نامبرده در نامه

پرونده و شخصاً شرح جنایات و خیانتهایی که به ملت نموده جهت  39ـ 

   {148}«تحکیم رژیم پهلوی...

رئیس دادگاه با نشان دادن نامه « دادگاه میراشرافی»در جلسه اول 

گفت: این نامه را شما به »شته بود میراشرافی که به ارتشبد نصیری نو

 نصیری معدوم نوشتید و متعلق به شماست؟ 

میراشرافی در پاسخ تأیید کرد که این نامه مال من است و من 

 ام.  ام البته بدلیلی نوشته نوشته
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رئیس دادگاه گفت: شما با علیرضا برادر شاه که در تصادف هواپیما 

که در هواپیمای او بود و کشته کشته شد چه ارتباطی داشتید و آن زنی 

 شد با شما چه نسبتی داشت؟ 

میراشرافی گفت: من با علیرضا ارتباطی نداشتم و کسی هم از 

 منسوبین بنده در هواپیما نبوده است. 

رئیس دادگاه گفت: بهمن حکمی که بوسیله پسر شما کشته شد و 

ماجرا پس از آن غالمرضا برادر شاه بدیدن پسر شما در زندان آمد، 

 چیست؟ 

میراشرافی گفت: بهمن حکمی را پسرِ من نکشت، بلکه او را سرتیپ 

پرتو رئیس شهربانی وقت کشت و غالمرضا برادر شاه هم بدیدن پسر من 

 نیامد. 

 کردید؟  رئیس دادگاه: چرا در مجلس با مصدق مخالفت می

میراشرافی: مجلس در دو سال دو روی صفحه داشت: سال اول همه 

اهلل کاشانی که ما از پیروان او  همراه بودند، در سال بعد آیت با مصدق

بودیم مخالف مصدق شد و بیست نفر از پیروان او از جمله بنده طرفداری 

کردیم و زهری و بقایی هم سال اول جزو یاران مصدق بودند  از کاشانی می

 و سال دوم مجلس جزو مخالفین مصدق شدند. 

ود به نصیری خود را دوست چهل ساله رئیس دادگاه: شما در نامه خ

او و یکی از سرنگون کنندگان اصلی حکومت دکترمصدق معرفی 

 گوئید؟  اید. در این باره چه می کرده

طور که  ام و دلیل داشت، همین میراشرافی: بله این نامه را من نوشته

عرض کردم این مطالب را با کیفر خواست آقای دادستان مورد به مورد 

 اب خواهم گفت.بعداً جو

رئیس دادگاه: در هواپیمای علیرضا پهلوی که سقوط کرد چهار نفر 

بودند، علیرضا و یک سگ، یک زن از بستگان شما و یک مریض که او را 

کردند. شما در باره آن زن وابسته خود چه  از شمال به تهران منتقل می

 گوئید؟  می

من بوده، مرا  های میراشرافی: اگر ثابت شد که آن زن از وابسته

   {149}«اعدام کنید.

در دومین جلسه محاکمه میراشرافی نامه میراشرافی به سپهبد 

نصیری که در رابطه کاندیدائی جاللی نائینی برای نمایندگی مجلس 

 سناست قرائت شد که فرازهایی از آن بقرار زیر است: 

 تیمسار نصیری سرور بنده، اگر شدت گرفتاری و مشغله زیاد مانع»

مرداد را فراموش نمائید خوبست تجدید نظر بفرمائید. امّا  18شده پرونده 

در صفحه تاریخ ایران صفحه زرّین و  31مرداد سال  18مسئله 

 11باشد: تیمسار معظم مگر شب  مرداد می 18افتخارآمیز خدمتگزاران 

مرداد، زندانی شدن جنابعالی فراموش شدنی است. مگر فراموش کردیم 

دار تدارک دیده که یکی از آن  مصدق برای چندین نفر چوبهکه حکومت 

دارها برای جنابعالی و یکی برای میراشرافی و یکی برای سید شمس 

توان آن همه مسایل را  آبادی و دیگران تهیه شده بود. چگونه می قنات

مرداد پس از تصرف رادیو تهران  18فراموش نمود تیمسار معظم در روز 

یراشرافی که اولین نطق سقوط حکومت را اعالم بوسیله سیدمهدی م

سیم  نمود مگر فراموش شدنی است... مگر حرکت سرلشکر زاهدی از بی

باتفاق سیدمهدی میراشرافی جهت تصرف شهربانی فراموش شدنی 

هائی که آقای جاللی نائینی و مصدق و  است. مگر گشودن درب زندان

د و در آن سلولها زندانی یارانش برای شما و دیگران تدارک دیده بودن

شدنی است. مگر گشودن درب زندانهای دژبان و   شده بودید فراموش

گشودن درب زندانهای شهربانی که آقای سلیمان بهبودی و آقای هیراد 

زندانی بودند فراموش شدنی است... تصدیق بفرمائید که سیدمهدی 

سال  41میراشرافی حق دارد این تلگراف را به سرور خویش پس از 

دوستی بزند و تقاضای تجدید نظر در وضع جاللی نائینی را بنماید... هر 

گاه قرار باشد که جاللی نائینی دشمن شماره یک مقام سلطنت سناتور 

بشود و نماینده حزب رستاخیز ملت ایران باشد دیگر برای چاکران 

شاهنشاه آریامهر جای زندگانی در ایران نخواهد بود. آنوقت با تقدیم 

ام را  عریضه بخاک پای همایونی اجازه خواهم گرفت دست زن و بچه

بگیرم از ایران خارج شوم زیرا محیط برای زندگانی اشخاصی مثل چاکران 

 واقعی وجود ندارد. 

تیسمار ارتشبد نصیری، اطمینان دارم اگر در ایران چند نفری 

ست که فدایی شاه وجود داشته باشد اولین نفر شما خواهید بود. این ا

دهم که  تیمسار را به سر مبارک اعلیحضرت همایونی شاهنشاه قسم می

این تلگراف را بعرض مبارک اعلیحضرت همایونی برسانند و پرونده 

مرداد را یکبار دیگر مطالعه بفرمایند. پس از چهل  18جاللی نائینی و 

سال دوستی و مدتی ارادت این اولین تقاضای سیدمهدی میراشرافی و 

با تقدیم  باشد. اهلل نصیری می آبادی از آقای نعمت الدین قنات مسسید ش

  {111}«میراشرافیم ـ فدائی حقیقی شاهنشاه سیدمهدی احترا

من در خانه »در ادامه دادگاه روغنی یکی از شاکیان گفت: 

میراشرافی سرایدار بودم و وقتی بهمن حکمی را اینها کشتند و متوجه 

دارم یک چک وا خورده جعلی برای من  شدند که من از قضیه اطالع

درست کرد و مرا به زندان انداخت تا با کسی تماس نداشته باشم و در 

زندان هم برای من مراقب گذاشت. من از زندان برای دادستان نامه نوشتم 

و قضیه را عنوان کردم و بازپرس هم مرا به کارخانه برد و همه این مطالب 

ر زندان بودم یک روز بند دیگر زندان قرق شد را روبرو کرد... وقتی من د

و گفتند برادر شاه غالمرضا بدیدن کیوان میراشرافی آمده است که افسر 

 زندان این واقعه را در دفتر زندان ثبت کرده است... 

میراشرافی: اساساً امام مرا مورد عفو قرار دادند چطور حاال بایستی 

ام تهمت زدید. کی و کجا امام شما محاکمه بشوم... دادستان کل شما به ام

 را مورد عفو قرار دادند؟ 

دهد  دادستان خطاب به میراشرافی گفت: محضر دادگاه اجازه نمی

گفتم شما حتی از زنان خارجی برای خانواده شاه و برادر شاه  واالّّ می

 کردید. شما رقیب عشقی پسرتان بودید.  دعوت می

آقای رئیس دادگاه این رقیب دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: 

 عشقی پسرش هوشنگ میراشرافی بود خود او پسرش را کشت. 

 مرداد چه گفتید؟  18رئیس دادگاه: شما از رادیو در 

میراشرافی: من فقط از رادیو اعالم کردم که حکومت مصدق سقوط 

 کرد. 

 رئیس دادگاه: شما چکاره بودید؟ چرا این اعالم را کردید؟ 

رای اینکه وکیل بودم و دنبال آقای کاشانی و هدف او میراشرافی: ب

 بودم.

مرداد  18اهلل کاشانی و بهبهانی هر دو نفر در  میراشرافی: آیت

 دخالت داشتند. 

اهلل کاشانی بودید از حب علی  رئیس دادگاه: بفرض اینکه دنبال آیت

 نبود بلکه از بغض معاویه بوده است. در روز کودتا صدها تن از مردم در

جریان کودتا کشته شدند. اینها جنایت نیست؟ شما اظهارات ما در 

داغدار بهمن حکمی را شنیدید پدر بهمن حکمی بر اثر ناراحتی وعدم 

 مجازات پسر میراشرافی سکته کرد و مرد: 

در پایان میراشرافی اظهار داشت تمام بیانات آقای دادستان را 

با  {110}«ندارم. کنم و کیفر خواست ایشان را قبول تکذیب می

که از اصل مطلب دور افتادم و آوردن بحثهایی از دادگاه  وجودی

آبادی رئیس دادگاه انقالب و  های آقای امید نجف میراشرافی و مصاحبه

حاکمه شرع اصفهان نه به منظور بحث و قضاوت از کم و کیف دادگاه 
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 میراشرافی بود بلکه هدف نشان دادن کوشش آقای خمینی، قدوسی و

بهشتی برای آزادی میراشرافی و نشان دادن اینکه چگونه روحانیون 

طرفدار کاشانی ـ بهبهانی ـ سید ضیاءالدین طباطبایی با دکتر بقایی و 

حزب زحمتشکان رابطه همکاری و همگامی داشتند و این مجموعه در 

مرداد و شکستن جبهه داخلی  18فراهم آوردن شرایط داخلی کودتای 

ی و قانونی مصدق نقش اساسی داشتند. اگر توانسته علیه حکومت مل

باشم این خط را برای خوانندگان روشن کنم، خود را در این کار موفق 

 پندارم.  می
 

 طرح القایی بقایی

به هر حال روابط همگامی و همکاری با بقایی تا پیروزی انقالب و بعد 

سیله آقای از آن همچنان ادامه یافت و سپس طرح القایی والیت فقیه و

بقایی و کوشش طرفداران بقایی در آوردن طرح به مجلس خبرگان و 

تصویب آن در آن مجلس وسیله دستیاران بقایی از جمله دکتر آیت و 

اسرافیلیان همکاری به اوج خود رسید. توضیح اینکه آقای آیت برای 

فر در کمیسیون برنامه و بودجه  اهلل سحابی و معین آقایان مهندس عزت

من و اسرافیلیان رفتیم خدمت آقای منتظری و گفتیم که »کرد که  نقل

اند که ولی فقیه حاکم باشد و قانون اساسی اسالمی  مردم انقالب کرده

نویس قانون اساسی که وسیله دولت موقت تهیه  باشد، حال این پیش

شده و به تصویب شورای انقالب رسیده است رنگ و بوی اسالمی ندارد و 

کند و بصورت اسالمی درآید و والیت فقیه باید در قانون باید تغییر 

اساسی جمهوری اسالمی باشد. بعد از این جریان فهمیدیم که مصاحبه 

آن روز آقای منتظری همان بوده است که حسن آیت و اسرافیلیان از 

 «اند دوستان و همکاران بقایی در حزب زحمتکشان بوی پیشنهاد کرده

{111}   

قای آیت در مصاحبه خود در محل حزب جمهوری عالوه بر این آ

که روزنامه انقالب اسالمی و سایرین علیه ایشان  اسالمی گفت علت این

یکی اینکه من قانون اساسی را »اند دو چیز است:  دست به سمپاشی زده

که تالش کردم و در مجلس خبرگان از صورت غربی به صورت اسالمی در 

اینکه چون من باعث به تصویب رسیدن اعتبار سازند و دوم  آوردم بی

  {113}«خواهند از من انتقام بگیرند. اصل والیت فقیه هستم می

اهلل  های وی در اطراف آیت از دوستان آقای بقایی و هم حزبی

منتظری بودند که از جمله آقایان حسن آیت، اسرافیلیان، دکتر وحید 

لت موقت را دستجردی و دکتر واعظی استاندار اصفهان در زمان دو

شود نام برد. رابطه آقای واعظی با آقای منتظری به حدّی دوستانه بود  می

آمدند، به منزل آقای واعظی  که هر گاه که آقای منتظری به تهران می

پرداختند. امّا اینکه  شدند و در آنجا به استراحت و اقامت می وارد می

تند، اطالعات من دانسته آنها از حزب بقایی و دوستان وی هس ایشان می

اطالع  در این زمینه بیشتر گویای این است که ایشان از وابستگی آنها بی

 بوده است و خدا داناتر است. 

که نشان داده شد، آقای دکتر بقایی روابط حسنه همگامی و  همچنان

همکاری با روحانیون طرفدار کاشانی بهبهانی داشت و بنابه گفته 

ـ که زیر نظر مرکز « مظفر بقاییزندگینامه سیاسی دکتر »کتاب

پژوهشهای سیاسی که یک ارگان دولتی است، انتشار پیدا کرد ـ تا ده 

ماه پس از پیروزی با انقالب و آقای خمینی همدلی نشان داده است و پس 

، با ایراد سخنرانی در مرکز حزب زحمتکشان 0318از آن در دوم دیماه 

پشت به انقالب کرده وی معروف شد، « وصیتنامه سیاسی»که به 

 {114است.}

اش به «وصیتنامه سیاسی»وی طراح والیت فقیه بوده و خودش در 

 بیان آن پرداخته است: 

بعد از انقالب حزب ما تصمیم گرفت با تمام امکانات از نهضت »

که قبل از انقالب هم پشتیبانی کرده بودیم...  پشتیبانی کند همانطوری

ن خودم از مدافعین سرسخت مجلس خبرگان البته همه به یاد دارید که م

کردم که مجلس خبرگان بر مؤسسان ترجیح  بودم و همه جا استدالل می

نویس قانون اساسی  کردم.. پس از انتشار پیش دارد و آن را تأیید می

کمیسیونی از چند نفر از دوستان برای مطالعه و رسیدگی و ارائه 

یان در گرمای تابستان زحمت پیشنهادات اصالحی تشکیل دادیم. این آقا

کشیدند و آن طرحی را که همه دیده در هفتاد و چند صفحه تهیه 

و این طرح همان طرح است که آقای آیت با اسرافیلیان  {111}«کردند...

که اصل کلی آن والیت فقیه است را به آقای منتظری پیشنهاد کردند و 

رح و بتصویب سپس آیت از جانب ایشان و حزب زحمتکشان مسئولیت ط

 {113گیرد.} بعهده میرساندن آن را در مجلس خبرگان 

ای برضد  قبل از مجلس خبرگان، حزب زحمتکشان جزوه

نویس قانون اساسی که دولت موقت تهیه کرده و به تصویب دولت  پیش

موقت و شورای انقالب و به تأیید آقای خمینی رسیده بود، منتشر کردند 

نون اساسی تهیه شده وسیله دولت موقت که در آن گفته شده بود، قا

اسالمی نیست و همان قانون مشروطیت است و رنگ و بوی اسالمی 

 {117ندارد.}

روز قبل از افتتاح مجلس خبرگان در پیامی به  04ـ01آقای منتظری 

قانون اساسی پیشنهاد شده که »مناسبت انتخابات مجلس خبرگان گفت: 

اش از شرق زدگی  ست غرب زدگیبه معرض افکار عمومی گذاشته شده ا

کند که در غیبت امام زمان حق  می { و استدالل118«}بیشتر استآن 

 گوید:  حکومت به فقها تفویض شده است. و می

خالصه در این قانون اساسی بایستی والیت و حکومت فقیه کامالً »

جمهور محول نموده  تصریح شود. مخصوصاً یک قسم اموری را به رئیس

ور فقط به عهده فقیه عادل است از قبیل: اعالن جنگ، متارکه که این ام

جنگ یا فرضاً تصویب و یا توشیح قوانین مثالً اینست که مطابق اسالم 

  {119}«هست یا نیست. این وظیفه فقیه است

در  0روز قبل از افتتاح مجلس خبرگان 0ـ1سپس آقای منتظری 

از بیان چند توضیح در  ای باز به والیت فقیه تصریح کرد وی پس مصاحبه

خواهد حکومت داشته باشد، به صرف  فقیهی که می»این رابطه گفت: 

اینکه مجتهد باشد کافی نیست کسی که بتواند حوادث روز را تشخیص 

دهد و به مسائل روز آگاه باشد. بهرحال اگر چنانچه ائمه ما فقیه عادل را 

ت. بنابر این حکومت حاکم قرار نداده بودند، فقیه عادل هم حکومت نداش

حق در نظر ما در زمان غیبت به عهده فقیه عادل است و ما حکومت فقیه 

ایم که اعمال  عادل را بصورت یک اصل در متن پیشنهادی خودمان آورده

والیت فقیه یا بالمباشره و البته با مشورت است و یا به نحو تنفیذ. بهرحال 

خواهیم در  ل. اگر میبایستی حکومت مستقر شود از طریق فقیه عاد

وجدانمان ضامن اجرایی داشته باشد واالّّ اگر چنانچه نباشد ضامن اجرائی 

  {131}«ندارد.
ای با  آقای بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسالمی در مصاحبه

در مورد مجلس خبرگان و  18مرداد  07اطالعات در تاریخ چهارشنبه 
ن اساسی برخاسته از این قانون اساسی باید قانو»قانون اساسی گفت: 

ایدولوژی اسالمی باشد و صد در صد اسالمی... ضرورت ندارد مجلس 
نویس این قانون اساسی زندانی  خبرگان خودش را در چهارچوب پیش

تواند حتی طرحی نو بریزد ولی در همان طرح نو درصد  کند. مجلس می
نویس حضور خواهد داشت، ممکن است شکل عوض  باالیی از این پیش

نویس را در خود  ای از این مطالب پیش ود، امّا مقدار قابل مالحظهبش

                                                           

در محل  0318مرداد  18ـ مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی در تاریخ 0
 مجلس سنای سابق افتتاح شد. 
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 { با وجودی که از چگونگی طرح والیت فقیه و130«}خواهد داشت.
مطرح شدن در مجلس خبرگان و تصویب آن سخنها گفته شد، امّا به نظر 

 صاحب این قلم حقیقت آنست که: 
قالب که از ـ با وجود موافقت آقای خمینی و اکثریت شورای ان0

طریق رفراندوم، قانون اساسی تصویب شده در هیئت دولت و شورای 

انقالب و تأیید امام و سایر مراجع را به تصویب ملّّت ایران برسانند، دولت 

موقت در برگزاری مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی اصرار 

ند و کرد و حاضر نبود از طریق رفراندوم آن را به تصویب ملّّت برسا می

و دولت  0سرانجام برای حل مشکل مجلس خبرگان از دل آن زاییده شد.

ها، یک فرصت عالی را از دست دادند  موقت و سایر ملیون و ملی مذهبی

دهد که دولت موقت و سایر  و همین یک رویداد به تنهایی نشان می

ها از موقعیت کشور و اینکه عنان تودۀ مردم به کدام  ها، ملی مذهبی ملی

 مت و سو است و اهرمهای قدرت کجاست آگاهی الزم را نداشتند.س

ها، متفرق و هر کدام به سمت و سویی بودند و  ـ ملیون و مصدقی1

شوند امّا سازمان و تشکیالتی که  گرچه در بسیاری مواقع نیز همسو می

مشی مشترک و نظر مشترکی باشد وجود نداشت. عالوه  بیان کننده خط

تودۀ مردم عامی و عاری از همه چیز که موتور حرکت  بر این روحانیت با

دادند، در  غالب انقالبها هستند، خود را با آنها هم هویت نشان می

ها از این خصیصه  ها و مصدقی که سیاسیون، ملیون و ملی مذهبی صورتی

اگر نه به کلی دور بلکه به میزان بسیار زیادی جدای از تودۀ مردم بودند و 

نشر نداشته و خالصه آنها را در معادالت خود به حساب  با آنها حشر و

نیاورده و یا اگر آورده بسیار ناچیز بوده است و تودۀ مردم خود را با آنها 

 دیده است.  هم هویت نمی

ـ زمینه والیت فقیه در جامعه و رهبری انقالب موجود بود که اگر 3

جه امکان زمینه نداشت و یک نیروی قوی در مقابل آن بود، بهیچ و

کاشانی ـ بهبهانی بقایی و طرح والیت فقیه پیشنهادی  نداشت که خط

وی قدرت اجرایی پیدا بکند. نه دولت موقت و نه سایرین بجز چند نفر 

استثناء بعد از طرح والیت فقیه در مجلس خبرگان علیرغم اینکه مخالف 

 کردند مخالفت خود را آشکار سازند.  آن بودند، جرأت نمی

ی خمینی نیز که تا قبل از پیروزی انقالب از ملیون، ملی ـ آقا4

برد، با پیروزی انقالب با دیدن  ها حساب می ها و مصدقی مذهبی

پراکندگی و تشدّد و نداشتن ع ده وعُدّه، هنگامی که تنور به نفعش داغ و 

 ور گردید، خمیر والیت فقیه را زد و آن را پخت. شعله

اره آن تثبیت گشت، دیگران را یارای وقتی در انقالب رهبر و یا ست

و قبل از تثبیت رهبریت فردی و یا جمعی باید برای  1مخالفت با آن نیست

 3آن فکر اساسی کرد.

جریان واقعه را به مصدق گزارش  0341خرداد  01وقتی بعد از واقعه 

کرده بودند و وی نوار سخنرانی آقای خمینی را گوش کرده بود. شجاعت 

تجربه طوالنی ما این است که آقایان »ود و گفته بود او را ستوده ب

آیند و اگر هم بیایند در آخر سر خراب  روحانیون تا به آخر نمی

 01ای که آقای مصطفی شعاعیان بعد از  و یا در نامه {131}«کنند. می

خرداد به مصدق نوشته و به وی پیشنهاد کرده بود که رهبر مشترکی از 

                                                           

ـ برای توضیح بیشتر نگاه کنید به کتاب پاریس و تحول انقالب از آزادی به 0
 .170ـ173، ص 0383استبداد، محمد جعفری 

انقالب نگاه کنید به همان ـ برای توضیح در مورد ستاره، رهبر و یا مرکز ثقل 1
شناسی زندانی و زندانبان ص  و کتاب اوین، جلد دوم، جامعه 418ـ407سند، ص 

 . رهبر و جایگاه ویژه، رهبر و یا مرکز ثقل.011ـ017و  10ـ  11

ـ در این رابطه در کتاب پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، از 3
، توضیحاتی آمده است به آنجا 399ـ418محمد جعفری، در فصل دهم آن ص 

 مراجعه کنید. 

که این مطلب آغاز روشنی »دهد  آید، پاسخ می روحانیون و ایشان بوجود

 «.4یدارد و پایان تاریک

بنابراین: وقتی پیامهای دکتر مصدق چه حقیقتی در آن باشد و چه 

سال در سانسور بوده است و کسانی که از آن اطالع  08نباشد، بیش از 

اند. مردم چه  اند، هم خود و هم دیگران را از آن سانسور کرده داشته

 اند؟  بی غیر از آنچه که روی داده، داشتهانتخا

جا دارد که این نکته را در اینجا به این مجموعه اضافه کنم: آقای 

ها روی آورد و در جلب و جذب  ر به هنگام ورود به تهران به تودهصد بنی

ای موفق بود، امّا از سازماندهی آنها و  آنها و بدست آوردن پشتیبانی توده

 جاد یک نیروی منسجم سازمان یافته غافل گشت. ای
 

 کاشانی و بقایی بعد از کودتا

طلب بود، برای رسیدن به قله قدرت  بقایی که شخصیتی بسیار جاه

ها آشکار شده  زد تا جائی که این نکته بر آمریکائی دست به هر عملی می

بقایی  ( وزارت خارجه آمریکا در مورد0919)اکتبر  0337بود: در آذر ماه 

طلب، هدفش را بر  بقائی جاه»کند:  به سفارت آمریکا در تهران گزارش می

وزیری تنظیم نکرده است، اخیراً گزارش شده بود که  روی کمتر از نخست

او به دو نفر از متخصصین حزب کارگران خود وظیفه تهیه یک برنامه 

نجام زمام را آماده برای استفاده در صورتیکه سرا« کابینه در خفا»عمل و 

قدرت بدست او افتد، محول نموده است. اگر چه فرصت طلب و زیرک 

قبل از  {133}«است، شاهدی بر احتمال وقوع چنین چیزی وجود ندارد.

، 0333آن نیز حسین بنکدار که یکی از رابطین بقایی بوده است در سال 

د و بر اهلل کاشانی می وزیریش برای آیت نامه وی را برای حمایت از نخست

به بنکدار گفت که  «مختلف و مفصل»های  اهلل کاشانی بعد از صحبت یتآ»

ترسم  ولی می»کند و ادامه دارد:  وزیری بقایی فعالیت می برای نخست

    {134}«.ایشان هم که به سرکار آمدند مرا هم بکوبند

اهلل کاشانی به بقائی اعتماد داشت و او را خیر الموجودین  آیت

نیز به چند تن از تجار و کسبه بازار توصیه  0333سال  پنداشت و در می

آوری نمایند  کرد که برای پیشرفت کار بقایی از بین خود وجوهی را جمع

به »عالوه بر آن  { و131دهند}و در صورت لزوم در اختیار او قرار 

 «دوستان خود توصیه کرده بود که در پشتیبانی از بقایی کوتاهی نکنند

{133} 

اهلل  بقایی همراه با آیت عروز تولد امام حسین»، 0339در سال 

زاده، عبدالقدیر آزاد، رحیمیان و عمیدی  کاشانی، حسین مکی، حائری

اهلل کاشانی شدیداً  نوری در مسجد پامنار حضور یافت. در این مراسم آیت

برای »نتخاب آنها به نمایندگی مجلس را به اقبال و علم حمله کرد و ا

 {137}«مضر دانست «طنتمردم و مقام سل

اهلل  ها گفته است که آیت به آمریکایی 0343آبان  00دکتر بقایی در 

آبان وضعیت موافقتنامه دویست  4خمینی در نطق مهمی در قم در روز 

میلیون دالری خرید اسلحه را که اخیراً از تصویب مجلس گذشته مورد 

ای است که به  هخود او سرگرم تهیه رسال»حمله خود قرار داده است. و 

امضای خودش خواهد بود و طی آن او حکومت را به خاطر پشتیبانی و 

تصویب وضع موافقتنامه نیروها با ایاالت متحده آمریکا مورد حمله قرار 

خواهد داد. و خطی را که او در مقابل آمریکاییها از آن دفاع خواهد کرد 

دهند که این  اجازه میای  این خواهد بود که آمریکاییها بطور غیرمعقوالنه

 {138}«قانون به وجهه آنها و شهرت آنها در ایران لطمه بزند.

                                                           

ام  ـ من خودم نامه مصطفی شعاعیان به مصدق و پاسخ دکترمصدق را بوی ندیده4
اما آقای هوشنگ کشاورز صدر برای نگارنده تعریف کرد که هم نامه و هم پاسخ 

 آن را خود مالحظه کرده است. 
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 گوید:  اهلل منتظری می در مورد همین موافقتنامه آیت

یک شب من و آقای خزعلی دو تایی رفتیم پیش امام، راجع به »

کند، یکدفعه دیدم  مسائل انقالب صحبت بود و کارهایی که رژیم می

ای که هست این است که اینها یک  ی گفتند مسأله تازهاهلل خمین آیت

اند  خواهند بگیرند دویست میلیون دالر و آمریکاییها شرط کرده وامی می

که مستشاران نظامی آمریکا در ایران باید مصونیت سیاسی داشته باشند 

و این خیلی چیز بدی است. بعد ایشان گفتند معموالً همیشه قوانین اول 

رفت به مجلس سنا، ولی این دفعه  شد بعد می ب میدر مجلس تصوی

اند شب در مجلس حدود شصت سناتور را حاضر  اند، آمده برعکس کرده

و این  0اند اعلیحضرت امر کرده این الیحه تصویب بشود اند و گفته کرده

اند  اند که بیشتر صرف مخارج نظامی بکنند و قرار گذاشته پول را گرفته

ج سیصد میلیون دالر پس بدهند. آقای خمینی که ظرف ده سال بتدری

گفتند یکی از سناتورها متن الیحه را که قرار شده موضوع را ملحق کنند 

با جزوه قرارداد برای من فرستاده و این خیلی مسأله مهم  1به قرارداد وین

  {139}«ای است و ممکن است دستمان را بند کند. و تازه

سیون اعالمیه جامعی دارد و هم در آقای خمینی در رابطه با کاپیتوال

ها پرده  ، از این رسوایی شاه و اعمال نظر آمریکایی4/8/0343سخنرانی 

و دولت نیز آقای خمینی را به ترکیه تبعید کرد. آقای منتظری  3برداشت.

اهلل خمینی را دستگیر کردند  این بار وقتی آیت»در رابطه با این سؤال که 

د؟ پاسخ داد: نه، چندان شلوغ نشد حتی قم و جاهای دیگر شلوغ نش

آقای خمینی را هم که گرفتند مثل آن دفعه مردم قیام نکردند، البته 

مردم خیلی ناراحت بودند امّا به آن معنا که در خیابانها بریزند 

 {171}«نشد.

الدین مدنی در جلد دوم تاریخ معاصر خود آبان  آقای سیدجالل

ای مفصل با  نشریه»نویسد:  سیون میدر رابطه با کاپیتوال 0333سال 

عنوان هست یا نیست؟ در همان زمان به امضای دکتر مظفر بقایی انتشار 

یافت و مصوبه مجلس را مورد سؤال قرار داد... گرچه نوشته بقایی کوبنده 

توانست تأثیر مهمی داشته باشد... ولی بهر  مستدل و دقیق بود ولی نمی

ا سایر رجال سیاسی پر ادعا که سکوت حال اقدام بقایی در مقایسه ب

  {170}«داشتند قابل توجه است.

شود که به هنگام دستگیری آقای خمینی  باز همین کتاب یادآور می

و آیات عظام قمی و محالتی حزب زحمتکشان با امضای دکتر بقایی در 

اهلل خمینی  صفحه بود تحت عنوان دفاع از آیت 31ای که حدود  اعالمیه

این جزوه پیش از آزادی »د و در آخرین صفحه چنین نوشت انتشار دا

اهلل العظمی خمینی و آیات عظام آقایان قمی و محالتی  مقید حضرت آیت

تهیه برای چاپ آماده شده بود ولی به علت تضییقات موجود و غارت 

                                                           

به تصویب مجلس سنا و در تاریخ  0343ـ الیحه کاپتیوالسیون در سوم مرداد 0
به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملّّی رسید. متن الیحه چنین  10/7/0343

دولت، و ضمایم آن  0341ـ00ـ 11ـ1190ـ08است: ماده واحده ـ با توجه به الیحه 
شود  به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می 10/00/0341که در تاریخ 

یأتهای مستشاری نظامی ایاالت متحده را در ایران که به که رئیس و اعضای ه
باشد، از مصونیتها و  موجب موافقتنامه مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می

معافیتها که شامل کارمندان اداری وقت، موصوف در بند ـ و ماده اول قرارداد وین 
ء رسیده است، به امضا 0341فروردین  19مطابق با  0930آوریل  08که در تاریخ 

 باشد، برخوردار نماید.  می

ـ طبق پیمان وین عالوه بر مأموران سیاسی و دیپلماتها، مستشاران نظامی 1
 های آنان از مصونیتهای سیاسی و قضایی برخوردار گردیدند.   آمریکا و خانواده

ـ کسانی که مایل به مطالعه سخنرانی آقای خمینی که سخنرانی کوبنده و 3
ـ تاریخ سیاسی معاصر، 0 ، هستند به اسناد زیر مراجعه کنند:مستدلی بود
ـ بررسی و 1. 81-91، ص 0331، جلد دوم چاپ سوم الدین مدنی سیدجالل

 .703ـ  713تحلیلی بر نهضت امام خمینی، حمید روحانی )زیارتی(، جلد اول، ص 

شدن قسمتی از مطالب چاپ شده بوسیله مأمورین انتظامی بالغ بر یک 

عویق افتاد اینک که توفیق انتشار آن پس از ماه چاپ مجدد آن به ت

خواستم بطور ضمنی به مسلمین جهان  آزادی آیات عظام حاصل شد می

تبریک عرض کنم ولی متأسفانه پس از یک روز آزادی چون دولت تحمل 

استقبال مردم را نداشت آیات عظام را در منازل خود برخالف موازین 

ای نوع جدید دوره سازندگی قانونی محبوس کرد و اکنون در زندانه

 {171}«باشند. می

شود که بعد از دستگیری آقای خمینی  نویسنده همچنین متذکر می

نفر از بزرگترین  01»... خرداد که گفت:  07و مصاحبه آقای علم در 

. ن( ضد دولتی این هفته 41خرداد  01پیشوایان مذهبی که در آشوب )

محکمه نظامی خواهند شد و  اند تسلیم در شهرهای مختلف دست داشته

محکمه نظامی ممکن است معنی مجازات اعدام را داشته باشد... ولی ما 

در رابطه با این مصاحبه مظفر بقایی نامه « ایم رؤسای آنها را دستگیر کرده

 01ای خطاب به مراجع روحانی نوشت. وی در این نامه که تاریخ  سرگشاده

ی حزب زحمتکشان ملت ایران در کمیته مرکز»را داشت گفت:  0341تیر 

چهارمین اجالس... پس از مطالعه دقیق اوضاع داخلی کشور... با توجه به 

های دولت استنباط کرده است مقامات شامخ روحانی را به  آنچه از نقشه

سازد... حزب زحمتکشان از کسانی که در راه  کنه جریانات واقف می

امکان پشتیبانی نموده است و  اند تا سر حد راستی و آزادی قدم برداشته

اهلل مقامه الشریف در مبارزات مذهبی و  اهلل کاشانی اعلی از مرحوم آیت

سیاسی آن راد مرد مجاهد حمایت کامل کرده است... با مطالعه فتوای 

تقیه حرام »اهلل خمینی به این مضمون که  شجاعانه و عمیق حضرت آیت

تشخیص داد که شخص ایشان « است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ

اند... کمیته  صالحیت کامل مقام ریاست تامه شیعیان جهان را احراز کرده

مرکزی حزب زحمتکشان ملت ایران برای اطالعات از همین فتوای عالی 

الزم دانست نتیجه مطالعات و استنباطات خود را باستحضار مراجع 

اظ سایسی وظیفه خود محترم تقلید و روحانیون عظام رسانده ... از لح

 دانست مراتب ذیل را باین عده پیشنهاد نماید: 

ترین مرجع تقلید و شخص  اهلل خمینی بعنوان عالی ـ حضرت آیت0

اول روحانیت بتمام مراجع داخلی و خارجی رسماً و بدون ابهام معرفی 

 گردد. 

ـ کلیه تقاضاهای مختلفه بصورت شعار واحد یعنی اجرای کامل 1

ی و قوانینی که بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است قانون اساس

 منحصر گردد. 

ـ رسماً اعالم شود که هر کس مطلبی خارج از این اعالم دارد 3

 {173}«بستگی با مقامات روحانی ندارد ... دکتر بقایی

الدین مدنی که از خالل تحلیلهایش در دو جلد تاریخ  آقای جالل

که خود از پیروان خط کاشانی ـ شود  معاصر خود، چنین استنباط می

البته سکوت مصدق و حمایت بقایی و »کند  بقایی است، اضافه می

گیری سایر گروهها تأثیری مثبت یا منفی در وضع نهضت اسالمی  موضع

  {174}«های عظیم مردمی به همراه آن بود نداشت. امام که توده

ران نهضت وی به نهضت آزادی ایران که در رابطه با زندانی بودن س

آزادی و آقای خمینی و سایر روحانیون در اعالمیه خود نام مصدق را 

 نویسد: اهلل خمینی آورده است انتقاد کرده و می مقدم برنام آیت

دید که  دانست مکلف می نهضت آزادی چون خود را مصدقی می»

که مصدق  نام مصدق را مقدم بر رهبر نهضت اسالمی قرار دهد. در حالی

یخ نه محبوس بود و نه در نهضت شرکت داشت و اساساً با در آن تار

توانست موافق آن باشد و حتی  کرد نمی شکلی که نهضت اسالمی پیدا می

خرداد سکوت کرده  01شد که چرا در قضایای  اعتراضاتی هم به او می

طلبی هواخواهان مصدق،  است. بقایی از این سکوت و رفتار فرصت
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های حزب زحمتکشان ملت ایران  اعالمیه استفاده کرده و در یکی از

ایشان )منظور مصدق( که برای مجلس ترحیم مرحوم »... نوشت 

کنند و شما )هواخواهان مصدق( عین آن را  شمشیری اعالمیه صادر می

نمائید، ایشان که به افتخار  کنید و هزاران نسخه منتشر می گراور می

ه عیناً در روزنامه کند ک جناب آقای خسرو قشقایی دستخط صادر می

شود، ایشان که برای  باختر امروز )ارگان جبهه ملّّی اروپا( گراور می

شود  فرمایند و عیناً منتشر می دانشجویان و غیره دستخط صادر می

چطور است که برای کشته شدن صدها نفر ابداً به روی مبارک 

تفاوت باقی  مصدق با وجود چنین اعتراضاتی بی« آورند. نمی

 01در چند صفحه پیش نظر مصدق را در مورد جریان  {171}«ماند.

آیند و اگر هم بیایند  روحانیون تا آخر نمی»آوردم که گفته بود  41خرداد 

 « آغاز روشنی دارد و پایان تاریکی»و یا « کنند در آخر سر خراب می
 

 کاشانی و دولت کودتا

ای در  هدر اینجا مناسب دیدم که برای اطالع خوانندگان چند نکت

را که آقای دکتر « تاریخ سیاسی معاصر ایران»مورد دو جلد کتاب 

 الدین مدنی تألیف و تنظیم کرده است یاددآوری کنم:  سیدجالل

ـ بنا بگفته صاحب کتاب تاریخ معاصر، کتاب سلسله درسهایی 0

بوده که بنابه درخواست سرتیپ نامجو که اولین فرمانده دانشکده افسری 

شده  المی بوده، وسیله ایشان به دانشجویان تدریس میدر جمهوری اس

است و ابتداء توسط دانشکده افسری و مخصوص دانشجویان آن 

شورای »دانشکده چاپ گردیده و سه جلد بوده است و سپس وسیله 

 در دو جلد انتشار پیدا کرده است. « تبلیغات اسالمی

م ـ کتاب که در حقیقت در تبیین خط کاشانی ـ آیت تنظی1

گردیده، دارای تحریفات تاریخی چندی در جهت تخریب مصدق و 

طرفداران وی و غلبه دادن خط کاشانی ـ بقایی بر خط مصدق است که از 

 کنم:  باب نمونه به دو مثال اشاره می

اهلل کاشانی که در رأس جناح مذهبی بعد  آیت»نویسد:  الف ـ وی می

مخالفت کرده بود و در زمان  های زاهدی و عالء مرداد هم با حکومت 18از 

  {173}«عال تا مرز اعدام پیش رفته بود.

تیر  31بقایی که از گردانندگان اصلی »گوید:  در مورد بقایی نیز می

اهلل کاشانی بود و تا به آنجا  بود در اختالف با دکتر مصدق به همراه آیت 30

ر پیش رفت که در روزهای آخر حکومت دکتر مصدق در بازداشت به س

برد گرچه او در همان روزهای اولیه حکومت زاهدی به مخالفت با وی  می

وزیری  برخاست و این مخالفت به تبعید و زندان در تمام طول نخست

زاهدی انجامید امّا مخالفتهای او در یک سال آخر حکومت مصدق از 

عوامل سقوط مصدق شناخته شد و با وضعی که دولتهای بعد از کودتای 

    {177}«پیش آوردند و جاهت ملی خود را از دست داد.مرداد  18

اهلل کاشانی در چه تاریخی  نویسنده با مشخص نکردن اینکه آیت

بعد از کودتا با حکومت زاهدی به مخالفت برخاست، قصد دارد به خواننده 

اهلل کاشانی مخالف کودتا بوده و ثانیاً بالفاصله  چنین القاء کند که اوالً آیت

 ودتا، علیه دولت کودتا به مخالفت برخاسته است. بعد از ک

اهلل کاشانی را با دولت  برای روشن شدن ذهن خوانندگان روابط آیت

 آورم:  مرداد به ترتیب می 18کودتا، بعد از 

بقرار اطالع دیروز »:  0109، شماره 0331شهریور  0. روزنامۀ شاهد، 0

اهلل کاشانی تقاضای  توزیر از حضرت آی مرداد ـ آقای نخست 30ـ شنبه 

آبادی دکتر  وقت مالقات کردند و در شمیران با حضور آقایان: شمس قنات

اهلل کاشانی را مالقات نمودند در  زاده آیت بقایی، نادعلی کریمی و حائری

وزیر راجع به نفت و غرامت سؤال  اهلل از نخست این مالقات حضرت آیت

وجه نخواهم  انگلستان بهیچ وزیر جواب دادند که: نفت به کردند، نخست

داد و غرامت را هم چون انگلستان هیچگونه حقی ندارد نخواهم 

  {178}«پرداخت.

شهریور  1بعد از ظهر دیروز ـ »:  0331شهریور  1. اطالعات، 1

صورت  ـ پنج نفر از مخبرین خارجی با دستگاه فیلمبرداری و ضبط0331

اهلل کاشانی  قات نمودند. آیتاهلل کاشانی مال در منزل آقای خلیلی با آیت

نسبت به حکومت زاهدی فرمودند: من امیدوارم که آقای زاهدی موفق به 

  {179}«انجام اصالحات بشود و از فقر و ناامنی و کمونیزم جلوگیری کند.

شهریور با  3اهلل کاشانی در  آیت:  0331شهریور  3. کیهان، 3

بعالی ریاست مجلس چرا جنا»مخبرین خارجی در مورد این سؤال ـ 

شورای ملّّی را قبول کردید؟ ج ـ ریاست مجلس در شأن من نبود و من از 

خواست  این جهت این مقام را پذیرفتم که جلو فعالیتهائی که مصدق می

 « شروع کند و یکسال بعد شروع کرد بگیرم.

س ـ نظر شما راجع به تخریب منزل دکتر مصدق چیست؟ ج ـ من 

ه دکتر مصدق را خراب و باو توهین کنند ولی راضی نبودم مردم خان

های شاه  مصدق برخالف قانون اساسی قدم برداشت و دستور داد مجسمه

که در فرانسه وقتی  های عمومی بردارند در حالی سابق ایران را از جایگاه

های ناپلئون را در جای خود  که مردم رژیم جمهوری اعالم کردند مجسمه

  {181}«نگاه داشتند.

اهلل کاشانی در مصاحبه با روزنامه  ، آیت31شهریور  07کیهان  .4

من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ایران قدم » گفتند:« المصری»

کنم و هر وقت که به نظرم برسد او برخالف  دارد پشتیبانی می برمی

توان  نمایم. تا این لحظه نمی نماید با او مخالفت می مصلحت ایران عمل می

توانیم رویه خود را در  به اعمال زاهدی قضاوت کرد و ما هم نمیراجع 

 « قبال او معین نمائیم.

س ـ آیا عقیده دارید که مصدق مستحق همین سرنوشتی بود که 

باو رسید؟ ج ـ خداوند عادل است و آنچه بر مصدق گذشته نتیجه عدل 

 خداوندی است. 

رژیم جمهوری  س ـ آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری

 4کوشید. مصدق  کرد؟ ج ـ آری، برای برقراری جمهوریت می فعالیت می

ای به شاه  خواست که شاه را از ایران اخراج نماید ولی من نامه ماه قبل می

نوشتم و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از 

ا مجبور کرد که یک هفته قبل، مصدق شاه ر 0فکر مسافرت منصرف شد

 ایران را ترک نماید امّا شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. 

اهلل کاشانی سپس اظهار داشت: در اینجا ملت شاه را دوست  آیت

  {180}«دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست

اهلل کاشانی در مصاحبه با  آیت:  0331شهریور  13. کیهان، 1

ها در این  در رابطه با اینکه آیا دست خارجی« ماخبار الیو»خبرنگار 

ما خیلی ساده هستیم، خیلی ساده! وضع »مسئله وجود دارد گفت: 

خوبست و خطر برطرف شده، این مصدق راه را گم کرده و مستحق این 

عاقبت بود. تمام هم و کوشش او این شده بود که مردم فریاد زنند: زنده 

دانم چنین  تهای خارجی تا آنجا که من میباد مصدق... امّا در مورد انگش

چیزی نبوده! مصدق علیه شاه شورید و موقعیت و نفوذ شاه را در بین 

خواست مصدق را عزل کند ولی  مردم فراموش کرد. شاه چهار ماه قبل می

 «من وساطت کردم تا اینکه وارد این نبرد شدیم و پیروز گردیدیم!

که کشورتان باین مبارزه  الیتوانستید در ح به او گفتم: آیا نمی

 خونین علیه انگلیسیها مشغول بود، با مصدق بسازید؟ 

اهلل از این سؤال بر آشفت و گفت: ای برادر مسلمان، من و  آیت
                                                           

 جنبش ملّّی شدن صنعت»اهلل کاشانی، در کتاب  ـ نامه مذکور با دستخط آیت0
 318، ص 0333، سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ سوم 0313نفت ایران و کودتای 

 گراور گردیده است. به آنجا مراجعه کنید. 



 

 17 

مصدق، دو روح در یک بدن بودیم ولی او خیانت کرد. بمن و کشورش 

ق اهلل پرسیدم: به نظر شما بزرگترین اشتباه مصد خیانت کرد... از آیت

اهلل کاشانی بیدرنگ جواب داد: پایمال کردن قانون  کدامست؟ آیت

 اساسی با عدم اطاعت اوامر شاه.

 اهلل کاشانی درباره مجازات مصدق نظر خود را اینطور شرح داد: آیت

طبق شرع شریف اسالمی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی 

   {181}«کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است

ـ رئیس  31مهر  08مالقات دیروز ـ »:  0331مهر  09هان، . کی 3

از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، آقای . اهلل کاشانی دولت با آیت

اهلل  روز یکبار با حضرت آیت 01اند در هر  سپهبد زاهدی تصمیم گرفته

کاشانی مالقات کنند. دیروز ظهر این مالقات در منزل شخص ثالثی 

اهلل صرف نمودند در این  وزیر با آیت را آقای نخست صورت گرفت و ناهار

جلسه دو نفر از نمایندگان  مجلس حضور داشتند. و در خصوص امور 

 {183}«جاری و کارهای مملکتی تبادل نظر شد.

اهلل کاشانی با  چهارمین جلسه آیت»:  0331مهر  11. اطالعات،  7

ای ملی برخی از نمایندگان غیرمستعفی دوره هفدهم مجلس شور

دو هفته اخیر تشکیل شده... در  درچهارمین جلسه که بعنوان جبهه ملی 

این جلسه که طبق قرار قبلی در منزل آقای علی زهری تشکیل گردید و 

اهلل کاشانی و آقایان  مذاکرات آن قریب سه ساعت بطول انجامید آیت

  {184}«زاده و زهری شرکت داشتند. دکتر بقایی، مکی، مشار، حائری

 01یکشنبه شب ـ » :  0173ش  0331آبان  01، «شاهد». روزنامه  8

اهلل کاشانی و آقایان دکتر بقایی،  ـ جلسه ای با حضور آیت 0331آبان 

  {181}«مکی و مشار تشکیل گردید و راجع به نفت مذاکرات بعمل آمد.

که قبالً به اطالع خوانندگان  بطوری»:  0331آبان  18.  کیهان،  9

غیرمستعفی  آقایانای از  ید طبق قرار قبلی عصر دیروز عدهگرامی رس

اهلل کاشانی و آقایان: مکی، دکتربقایی،  مجلس شورای ملّّی مرکب از: آیت

ای در منزل آقای مشار تشکیل دادند که مذاکرات  مشار و زهری جلسه

  {183}«آن تقریباً تا ده شب ادامه داشت.

ـ، در 31دی  8و نیم صبح ـ ساعت نه »:  0331دی  8. اطالعات،  01

برپا گردید و آقایان  کاشانیاهلل  مسجد سلطانی مجلس ختم از طرف آیت

علما و روحانیون و چند تن از وزیران و آقای نورزاد رئیس دربار 

شاهنشاهی به نمایندگی از طرف اعلیحضرت همایونی و نمایندگانی 

این مجلس وزیر در  سیاسی کشورهای اسالمی و نماینده آقای نخست

اهلل بهبهانی در مجلس ختم  حضور داشتند. ساعت ده حضرت آیت

شرکت کردند و آقای سیدمحمد موسوی واعظ به منبر رفت و شرحی از 

اهلل صدر ایراد کرد و  فضایل اخالقی و مقامات علمی فقید سعید آیت

 {187}«مقارن ظهر مجلس ترحیم برچیده شد.

رابطه با انگلیس و دور زدن و کنار  تجدیداهلل کاشانی بعد از  آیت . 00

روز بعد از کودتا، در  01ماه و  4گذاشته شدنش وسیله زاهدی، دقیقاً 

ی به دوست خود آقای حاج محمدعلی  ، طی نامه9/01/31تاریخ 

کند و برای تبرئه کردن خود و  توتونچی، زبان به شکوه و شکایت باز می

در قسمتی از نامه آمده است  اندازد. دوستانش گناه را به گردن مصدق می

خداوند جزای مصدق را بدهد که تمام زحمات و فداکاریهای من و »... 

شد و  ملت را بباد داد. اگر مجلس را تعطیل ننموده بود تجدید رابطه نمی

  {188}«آمد. رفت و این روزگار پیش نمی خودش به حبس نمی

سپهبد به  ای به طی نامه 01/01/31 تاریخاهلل کاشانی در  آیت

نویسد:  دارد و می اهلل زاهدی وی را از دخالت در انتخابات بر حذر می فضل

جنابعالی باید کمال دقت را داشته باشید و توجه بفرمائید که اعضاء »... 

انجمن نظاتر تهران بایستی از میان افرادی انتخاب شوند که مورد توجه و 

مداخله در انتخابات را  اعتماد مردم باشند تا معلوم شود که دولت قصد

شوم که اگر انتخابات فرمایشی  ندارد در خاتمه این نکته را هم متذکر می

انجام بگیرد هر قراردادی که در مجلس هیجدهم به تصویب برسد از نظر 

باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد  ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی

 {189}«خواهد بود. 0933تحمیلی نفت 

در  04/00/31ای که در تاریخ  اهلل کاشانی طی اطالعیه آیت مجدداً

و مسئله نفت و رعایت آزادی کامل  انگلستانرابطه با تجدید رابطه با 

خاتمه چنانچه در »شود:  کند، در پایان آن متذکر می انتخابات صادر می

هائی که در  پایان نامه خود به آقای زاهد ی قبالً متذکر گردیدم اعالمیه

ام اگر مجلس هیجدهم با این  یوهای دنیا نیز منتشر گردیده گفتهراد

وضعیت ننگین تشکیل شود، هیچکس جز معدودی نوکران و 

شناسند و هر قراردادی که به  اجنبی آن را به رسمیّت نمی سرسپردگان

خواهد بود. شکی  0933تصویب برساند سرنوشت آن بدتر از قرارداد نفت 

میه گرفتار انواع تهمتها و حمله جرائد مزدور نیست که با صدور این اعال

 {191}«دولت اجانب خواهم شد.

با توجه به اسناد غیرقابل انکاری که مشاهده شد، برخالف نوشته 

اهلل کاشانی: نه تنها با دولت کودتا  الدین مدنی آیت آقای دکتر سیدجالل

عد از مخالفتی نداشته است بلکه با حکومت زاهدی حداقل تا چهار ماه ب

پرداخته است که بعد از آن  کودتا، به رایزنی، مشاوره و دیده و بازدید می

وزیری برکنار و  که سپهبد زاهدی از نخست 0334هم تا فروردین سال 

حسین اعال بجای او برگزیده شد، هیچگاه مخالفت جدی با وی بعمل 

 نیاورده است. 

، در مکاتبات، ، که در قید حیات بود0341اسفند  13ـ تا در تاریخ 

های خود، حتی یکبار از دولت زاهدی بعنوان  و نامه مذاکراتها،  سخنرانی

دولت کودتا یاد نکرده، بلکه آنچه را که اتفاق افتاد، آن را به مردم نسبت 

نتیجه »دیده و مهمتر آنکه آن را  ها را در آن نمی داده و دست خارجی

 شمرده است. « عدل خداوندی

ی بزرگترین اشتباه مصدق را پایمال کردن قانون اهلل کاشان ـ آیت

اساسی، اطاعت نکردن اوامر شاه و کوشش کننده برقراری جمهوری 

عنوان نموده و بدون بردن نامه مصدق، وی را خائن و مستحق مرگ 

 دانسته است.  می
در مورد اختالفش با سپهبد  0331اهلل کاشانی در اسفند ماه  ـ آیت

دانید آقای زاهدی را من  طور که می همان»ت: زاهدی اظهار داشته اس
شناسم در این مدت دوستی ما روز به روز بیشتر  پانزده سال است می

زمانی که رئیس نظمیه بودند فرزندم را از  0318شد تا اینکه در سال  می
زندان نجات داده و در انتخابات تهران نیز دخالتی ننمود من پس از 

یشان معتقد شدم و همیشه او را بعنوان یک بازگشت به ایران خیلی به ا
کردم، صحیح است که در جریان تحصن او، من  دوست صمیمی خطاب می

ملی دستور مواظبت و پذیرائی از   با دارا بودن مقام ریاست مجلس شورای
دانند ملت ایران باید  طوری که خود ایشان می ایشان را دادم ولی همان
هدی مؤثر نبودم. در اوان حکومت روابطم زا آقایبداند من در زمامداری 

دادم و از  با او عادی بود و در مالقاتها اغلب در پیرامون انتصابات تذکر می
کردم اشخاص شایسته را برای همکاری دعوت نماید  ایشان درخواست می

آمد و من آن را قبل از  تا اینکه موضوع تجدید روابط با انگلیس پیش
و بایشان حضوری گفتم و چندین بار هم  تصویب مجلس جایز ندانستم

و چون  1انتخابات شروع شد 0پیغام دادم. پس از تجدید روابط

                                                           

، پس از چهارده ماده قطع رابطه با انگلیس، مجدداً رابطه 0331آذر  04ـ در 0
دنیس رایت به سمت کاردار سفارت انگلیس وارد  31آذر  31برقرار گردید و در 

 دید. تهران گر

 11برگزار گردید، در  0333ـ انتخابات مجلس هیجدهم در فروردین ماه 1
بررسی  33مهر ماه  1فروردین نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند و در 
 تصویب الیحه کنسرسیوم به مجلس شورای ملّّی داده شد. 
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ای به  نامه  توانستم ناظر دخالت مأمورین در انتخابات باشم نخست نمی
منتشر کردم و  ای اعالمیهوزیر نوشتم و چون نتیجه نداد،  آقای نخست

لگراف نمودم که وضع فعلی ایران اخیراً نیز بدبیر کل سازمان ملل متحد ت
باشند.  بصورتی است که تمام نمایندگان سیاسی خارجی ناظر آن می

منظور از این مخالفت اغراض شخصی نبود و جز تأمین آزادی و عدم 
کننده  دخالت خارجیان چیز دیگری نیست و اگر نظریات من قانع

خسته شده و باشد حاضرم تن به تبعید و زندان دهم چون از زندگی  نمی
 {190}«احتیاج به استراحت دارم.

الدین  جالل دکتردر مورد دکتر بقایی و اینکه بنابه نوشته آقای 

او در همان روزهای اولیه حکومت زاهدی به مخالفت با وی »مدنی که 

وزیر  برخاست و این مخالفت به تبعید و زندان او در تمام طول نخست

بر اسناد غیرقابل انکار ذکر شد، این مطلب بنا {191}«زاهدی انجامید

نادرست و تحریف تاریخ است. امّا عالوه بر اسنادی که ذکر شده، چند 

مخ  شعبان بی» 0319گردد: در اوایل دی ماه  نکته دیگر بدان افزوده می

تهران به چاپخانه و روزنامۀ شاهد « ها و افراد شرور یکی از چاقوکش

قایی اظهار نمود... هر کاری شما ضمن مالقات با دکتر ب»مراجعه کرد و 

داشته باشید برای انجام آن تا پای جان ایستادگی خواهم نمود در آن 

زمان بقایی گفته بود روز دیگری به او مراجعه نماید تا با هم صحبت 

 {193}«کنند

نیروهای بقایی در کنار چاقوکشان شعبان »مرداد  18در کودتای 

نیز به فعالیت مشغول  شهرستانهادر  مخ قرار داشتند و طرفداران وی بی

زاده ارسال  ای از طریق منصور رفیع بودند. ناصر بقایی، پسر عموی او، نامه

مرداد سخن گفت  18کرد و در آن از تظاهرات طرفداران بقایی در روز 

شبکه حزب زحمتکشان در تهران و شهرستانها، همراه با سازمان نظامی 

یکی از آنها قطعه قطعه کردن سخایی، حزب، نقش مخرب ایفا کردند که 

 {194}«رئیس شهربانی کرمان، بود.

مرداد نام وی در فهرست  18به پاس خدمات بقایی در کودتای 

قرار گرفت و وی به دریافت  کردندلیست کسانی که نشان افتخار دریافت 

، ارتشیک نشان رستاخیز مفتخر گردید. مدتی بعد از کودتا رئیس ستاد 

جناب آقای »: نوشتای خطاب به بقایی  در باتمانقلیچ در نامهسر لشکر نا

که در قیام ملی  فداکاریهاییبه فرمان مطاع شاهانه به پاس ، بقاییدکتر 

درجه یک  رستاخیزاید به اعطاء یک قطعه نشان  مرداد ابراز داشته 18

  {191}«گردید. مفتخر می

سنه بود تا نخست کودتا ح روزهایروابط شخصی بقایی و زاهدی در 

که به هنگام بررسی مجدد روابط ایران و انگلیس، بقایی مورد  جائی

برای ، بقاییجناب آقای خیلی فوری است، »مشورت زاهدی قرار گرفت: 

 00/9/0331مهمی خواهشمندم در تاریخ چهارشنبه  مسئلهشور در 

امورخارجه حضور بهم رسانید،  وزارتبعد از ظهر( در کاخ  4) 03ساعت 

 {193}«زاهدی سپهبد، وزیر نخست

خواند. بعد از اینکه آقای  می« قیام ملّّی»مرداد را  18بقایی کودتای 

در کرمان علیه انتخابات مجلس هجدهم  0333بقایی در اوایل سال 

عصر روز سخنرانی، در منزل آگاه یزدی با اوباش و »سخنرانی کرد و 

د. او دستور داد اوباش ها مالقات کرد و فرامینی به آنها صادر نمو چاقوکش

  {197}«های متعدد ایجاد نمایند دسته

به رأی کمیسیون امنیت اجتماعی کرمان، به اتهام  بنابقایی 

اغتشاش و تهدید به قتل به یک سال تبعید به جزیره هرمز محکوم 

 {198شد.}

آقای بقایی چند روز بعد از سخنرانی کرمان، و محکوم شدن به یک 

، تلگرافی وسیله 14/3/0333هرمز زاهدی در تاریخ  سال تبعید به جزیره

برای بقایی ارسال کرد که متن آن چنین است:  بندرعباسفرماندار 

نظر به سوابق و زحمات جنابعالی از تصمیمی که ، آقای دکتر بقایی جناب»

مأمورین روی انجام وظیفه گرفته بودند متأسف شدم و به همان دلیل 

د و موافقت نمودند. جنابعالی آزاد هستید تا دستور دادم تجدید نظر کنن

 {199}«ای که مایل باشید بروید. به هر نقطه

ای  تبعید بقایی مقوله« زندگینامه سیاسی بقایی»بنا به نوشته کتاب 

فرمایشی بیش نبود و اساساً قبل از اینکه حکم اجرا شود با مساعی »

میشه بقایی دربار و خطیبی دستور آزادی او داده شد، لیکن مثل ه

آلود کند و مظلوم نمایی نماید.  درصدد برآمد آب را بیش از پیش گل

دستور داده شده بود بقایی به تهران و همراهانش به جمال آباد اراک 

فرستاده شوند و همین امر باعث گردید که بقایی از مرکز توطئه یعنی 

ن رفت و امّا زاهدی به تهران نرفت و به زاهدا {311}«کرمان خارج شود.

 {310}گزید.در آنجا اقامت 

بنابر این معلوم شد که تا بعد از انتخابات هیجدهم و اواخر خرداد 

و به عکس یکی از همکاران  0آقای بقایی نه تبعید و نه زندانی بوده 0333

 آید.  و یاری دهندگان مهّم کودتا بشمار می
 

 سند یا جعل تاریخی

له آقای دکترسید ب ـ نکته مهم دیگری که بعضی و از جم

آورده و کوشش شده « تاریخ سیاسی معاصر»الدین مدنی در کتاب  جالل

است که آن را بعنوان یک داده و سند تاریخی مهم برای پاک و مبرا 

{ 311مطرح} 31مرداد  18اهلل کاشانی در کودتای  کردن نقش آیت

اشانی، اهلل ک ، که در آن آیت31مرداد  17ای است به تاریخ   ، نامهسازند

 مصدق را از وقوع یک کودتای حتمی وسیله زاهدی مطلع ساخته است. 

 متن نامه به شرح زیر است: 
 

، وزیر معظم جناب آقای دکترمصدق، دامه اقباله حضرت نخست»

شود: گرچه امکان برای عرایضم نمانده ولی صالح دین و ملت  عرض می

و علیرغم برای این خادم اسالم باالتر از احساسات شخصی است 

دانید  ورزیها و بوق و کرنای تبلیغات شما خودتان بهتر از هر کس می غرض

که هم و غمم در نگهداری دولت جنابعالی است که خودتان به بقاء آن 

مایل نیستید. از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازیهای اخیر، بر من 

یگر ملت را ام تیر کذائی یک بار د خواهید مانند سی مسلم است که می

تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف اینجانب را در خصوص اصرارم در 

ام را  عدم اجرای رفراندوم نشنیدید و مرا لکه حیض کردید. خانه

سنگباران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را که ترس 

ی برای گاه داشتید شما را ببرد بستید و حاال نه مجلسی هست، و نه تکیه

اید. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و  این ملت گذاشته

قابل کنترل نگهداشته بودم، با لطائف الحیل خارج کردید و حاال، همانطور 

که واضح بوده در صدد به اصطالح کودتا است. اگر نقشه شما نیست که 

د، و اگر ام تیر عقب نشینی کنید و به ظاهر قهرمان زمان بمانی مانند سی

حدس و نظر من صحیح نیست که همانطور که در آخرین مالقاتم در 

به شما گفتم، به هند رسن هم گوشزد کردم که آمریکا ما را « دزاشیب»

در گرفتن نفت از انگلیسیها کمک کرد و حاال بصورت ملّّی و دنیاپسندی 

خواهد بدست جنابعالی این ثروت را بچنگ آورد. اگر واقعاً با  می

خواهید کنار بروید. این نامه سندی در تاریخ ملت ایران  لماسی نمیدیپ

تان نسبت به  خواهد بود که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصی

خودم، از وقوع یک کودتا بوسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شما 

                                                           

یی ـ کسانی که مایلند اطالعات بیشتری در مورد روابط کودتاچیان با آقای بقا0
 مراجعه کنند.  071ـ100داشته باشند به همان سند ص 
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است آگاه کردم که فردا جایِ هیچگونه عذر موجهی نباشد. اگر براستی 

کنم، با اظهار تمایل شما، سید مصطفی و ناصرخان  اشتباه می در این فکر

فرستم. خدا بهمه رحم فرماید. ایام  قشقایی را برای مذاکره خدمت می

  {313}«سید ابوالقاسم کاشانی، بکام باد
 

 و پاسخ دکتر مصدق به نامه فوق بشرح زیر است: 
 

نب مرقومه حضرت آقا، وسیله آقا حسن سالمی زیارت شد. اینجا»

 {314}«مستظهر به پشتیبانی ملّّت ایران هستم. والسالم. دکتر مصدق
 

در رابطه با نامه فوق نکات زیر برای جویندگان حقیقت حائز 

 اند:  اهمیت

، برای 0331مرداد  18سال از کودتای  11. نامه بعد از گذشت 0

به پاریس آمد، در  0317اولین بار هنگامی که آقای خمینی در سال 

نتشار پیدا کرد و معلوم نیست به چه دلیل چنین نامه مهمی را پاریس ا

اند، در  مدت یک ربع قرن از انظار و افکار عمومی مخفی نگاه داشته

که در طول این مدت کتابها  و مطالب گوناگونی در رابطه با مصدق  صورتی

 مرداد و نقش کاشانی، منتشر شده بود.  18و کودتای 

دیده شده است که رئیس دولتی و یا  . تا بحال در کجای دنیا1

وزیری، موافق نقشه خودش، دیگری علیه او کودتا کند؟ این  نخست

وزیری که  بیشتر به جُک و خنده شبیه است تا دلیل و اصالً نخست

وزیر  تواند نخست خودش نقشه کودتا علیه خودش طراحی کند، می

 تا انسان.  باشد؟ چنین انسانی به دیوانه و مجنون بیشتر شبیه است

 17اند که ناصرخان قشقایی در  . جعل کنندگان نامه متوجه نبوده3

مرداد یک روز قبل از کودتا در تهران نبوده است. ساعت هشت بعد از 

، فراکسیون نهضت ملی تصویب کرد که وی فوراً 30ظهر روز نهم اسفند 

به فارس حرکت کند و وی نیز بدون معطلی همان روز به سمت فارس 

و  31مرداد  18از روز دهم اسفند تا کودتای  { و311کرده است.}کت حر

حتی بعد از کودتا در نقاط مختلف فارس و بین عشایر بسر برده و 

خاطرات روزانۀ خود را به ترتیب که در چه نقاطی از فارس بوده و روزها را 

 0چگونه گذرانده است یاداشت کرده، خود تکذیب نامه است.

زاهدی را که من با زحمت در مجلس »ه نامه که . تنها این جمل4

تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم، با لطایف الحیل خارج کردید و 

 «حاال همانطور که واضح بوده درصدد به اصطالح کودتا است

سازد و نشان  و تنها این یک جمله مخدوش بودن نامه را مدلل می

مل با کودتاچیان همکاری و اهلل کاشانی با آگاهی کا دهد که آیت می

 همگامی داشته است زیرا: 

فرماندار نظامی  31اردیبهشت  01روز »مطابق وقایع اتفاق افتاده، 

ای اطالع داد که رئیس شهربانی بوسیله چند تن از  تهران طی اعالمیه

افسران بازنشسته و مخالفین دولت بقتل رسیده و دکتر مظفر بقایی و 

اند. متعاقب اخطار  در این جنایت دست داشته اهلل زاهدی سرلشکر فضل

رادیوئی فرماندار نظامی به سرلشکر زاهدی مبنی بر معرفی خود به 

اهلل کاشانی رئیس  فرماندار نظامی، سرلشگر زاهدی با موافقت آیت

مجلس، بوسیله میراشرافی به مجلس آورده شده و به بهانۀ نداشتن 

  {313}«امنیت در آنجا متحصن گردید.

اردیبهشت سرلشکر زاهدی که بدلیل شرکت در قتل رئیس  04وز ر

شهربانی باید خود را به فرماندار نظامی تهران معرفی کند، از سوی رئیس 

 گیرد.  مجلس و نمایندگان مخالف دولت، مورد استقبال و پذیرائی قرار می

ـ جلسه 31اردیبهشت  04دقیقه بعد از ظهر  11و  9مقارن ساعت »

مجلس که برای اولین بار در حضور رئیس مجلس در اطاق هیئت رئیسه 
                                                           

مراجعه و خاطرات روزانه آن  311ـ410توانند به ص  ـ همان سند، خوانندگان می 0
 گذارند. دوران را مالحظه کنند و ببینند چگونه جاعلین جای پا باقی می

اهلل باتفاق  ریاست مجلس تشکیل گردیده بود پایان یافت و حضرت آیت

نفر از نمایندگان بدیدن آقای سرلشکر زاهدی رفتند. عمارت حوزه  01

باشد  ریاست مجلس شورای ملی مقابل ساختمان مجلس سنای سابق می

اهلل در آن  ستور و موافقت حضرت آیتو آقای سرلشکر زاهدی طبق د

 اند. سابق مجلس سنا سکونت اختیار کرده ساختمان در اطاق رئیس

اهلل بدیدن ایشان  موقعی که به آقای سرلشکر اطالع دادند حضرت آیت

اهلل  آیند تا جلو عمارت از رئیس مجلس استقبال نمودند و حضرت آیت می

اطاق وارد شدند. آقای  با سرلشکر زاهدی روبوسی کردند و سپس به

اهلل بزرگی فرمودند و  سرلشکر زاهدی اظهار داشتند از اینکه حضرت آیت

اند نهایت تشکر و سپاسگزاری دارم.  بدیدن اینجانب تشریف آورده

اهلل در پاسخ با اشاره به سوابق دوستی دیرین خود گفتند:  حضرت آیت

ه آقایان بوده و باشید و بعالوه مورد احترام هم شما مهمان مجلس می

هستید و از مزاحمتهایی که تاکنون برای شما فراهم شده متأسفم چون 

ام و امیدوارم  من خدمات شما را به نهضت ملی ایران هنوز فراموش نکرده

بخدمات بیشتری بتوانید نامل شوید. اینجا هم خانه ملت است و شما 

اهلل  ضرت آیتتوانید تا هر وقت که بخواهید باشید. در این موقع ح می

کاشانی رئیس گارد مجلس شورای ملی را احضار و دستورهای الزم را 

صادر کردند. ضمناً آقای آبتین رئیس اداره بازرسی مجلس سابق سنا را 

پس از نیم ساعت توقف  اهلل مأمور پذیرائی ایشان فرمودند. حضرت آیت

سرلشکر  مقارن ساعت ده بعد از ظهر باتفاق آقایان نمایندگان از اطاق

   {317}«زاهدی خارج شدند و مجلس را ترک گفتند.

متن فوق صریح است که لطایف الحیل و کنترلی در کار نبوده است 

اهلل کاشانی  بلکه حمایت و پشتیبانی از زاهدی منظور بوده است. خود آیت

ماه و اندی بعد از کودتا، در رابطه با تحصن زاهدی در مجلس گفت:  3

جریان تحصن او، من با دارا بودن مقام ریاست  صحیح است که در»

مجلس شورای ملی دستور مواظبت و پذیرائی از ایشان را دادم ولی 

دانند ملت ایران باید بداند من در زمامداری  ایشان میهمانطوری که 

عالوه بر این هندرسن سفیر کبیر آمریکا در  {318}«زاهدی مؤثر نبودم.

( به وزارت 0331اردیبهشت  08)جمعه  0913تهران در تاریخ هشتم مه 

این حقیقت که تیمسار زاهدی روی »دهد:  امورخارجه آمریکا اطالع می

هم رفته مورد پذیرش دوستانه از سوی گروهی از نمایندگان مجلس در 

زمان پناهگیری اخیر خود در آنجا قرار گرفت، مشخص کاهش نفوذ و 

اهگیری در مجلس موضع باشد... زاهدی با پن می مجلسوجهه مصدق در 

طور جداگانه به رهبران  خود را مجدداً باز پس گرفته و وضع خود را به

  {319}«نماید. مجلس و مطبوعات عرضه می

( به 0331فروردین  00شنبه  )سه 0913مارس  30هندرسن در 

دهد که تنها فرد باقی که قادر به جانشینی  وزارت خارجه اطالع می

اهدی است. زاهدی از پشتیبانی رهبران ز تیمسارباشد  مصدق می

زاده، بقایی و برادران ذوالفقاری و همین طور  سیاسی نظیر کاشانی، حائری

کاران و ارتش برخوردار است مکّّی نیز ممکن است از وی  سایر محافظه

پشتیبانی نماید. زاهدی سه روز پیش به طور محرمانه از عالء دیدار 

 {301}«نموده.

اهلل کاشانی قبل و بعد از کودتا  که بگذریم، روابط آیت . از تمام اینها1

با سپهبد زاهدی رئیس دولت کودتا که به ترتیب تاریخ آورده شد، خود 

 بهترین تکذیب آن نامه است. 

 18اهلل کاشانی از کودتای  . و همچنانکه قبالً متذکر شدم، آیت 3

نامی از کودتا بر  بود نه تنها حیاتکه در قید  0341اسفند  13تا  31مرداد 

زبان و یا قلم نیاورده است بلکه آن واقعه را یک حادثه طبیعی و مردمی 

رساند که نامه جعلی  قلمداد کرده است. مطلب اخیر خود به تنهایی می

 اهلل کاشانی جعل گردیده است. است و برای اهداف خاصی نامه به نام آیت
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 کاشانی بعد از کودتا

ماهی با اغفال و در ظاهر نقش دادن و به کودتاچیان ابتداء، چند 

اهلل کاشانی و سایر همگامان وی و پس از مستقر  بازی گرفتن آیت

گردانیدن حکومت کودتا و مکیدن باقیماندۀ عصارۀ شکنندگان جبهه 

اهلل کاشانی و برقراری مجدد  آیت زدنداخلی حکومت ملّّی مصدق با دور 

مت و قرار داد دیکته شده رابطه با انگلستان و پذیرش پرداخت غرا

نشین و دستش را از امور و وسایل ارتباط جمعی  کنسرسیوم، وی را خانه

کوتاه کردند. بعد از آن به شخصیت زدایی و هتک حیثیت وی پرداختند 

ماه و چند روز که از عمر کودتا گذشته بود، بطور رسمی  3که  به نحوی

القاسم کاشی یاد کردند. روز اهلل عظیم الشأن کاشانی را بنام سید ابو آیت

ـ سرتیپ فرزانگان سخنگوی دولت و وزیر پست 31اسفند  1یکشنبه ـ 

به خبرنگاران جرائد چنین  مطبوعاتیو تلگراف و تلفن در یک مصاحبه 

 اظهار داشت که: 

برای خود نمایی و  کاشیـ اخیراً شخصی بنام سیدابوالقاسم » 

در باب انتخابات و نفت و  کسب شهرت مطالبی دور از حقیقت و انصاف

  {300}«دخالت خارجیان در کار ایران گفته...

بدوست خود  01/01/31ای که در تاریخ  اهلل کاشانی در نامه آیت

دل را باز کرده و گفته مثل  عقدآقای حاج محمد علی توتونچی نوشته 

 آنست که روی آتش نشسته ام: 

کرد. با جدم امیرالمؤمنین توان  می چهایمان کور باطن  با مردم بی»... 

علیه صلوات المصلین که با این زبانها و قلمها مزایای محیرالعقولش را 

توان داد چه کردند، من که خیلی ناچیز هستم. من فداکاری  شرح نمی

خواهند بگویند و بکنند تاریخ کشف  برای خدا کردم مردم هر چه می

برای هدر رفتن زحمات نماید. ابداً افسردگی ندارم، فقط  حقایق را می

فرسا غمگین و اندوهگین هستم، واهلل العظیم مثل آنست که روی  طاقت

آتش نشسته باشم. خدا جزای مصدق را بدهد که این خاک سیاه را روی 

  {301}«خودخواهی بسر این مملکت ریخت...

، 311، شماره 0333 اردیبهشت 01در « نامه دنیا»مخبر روزنامه 

 اهلل کاشانی رسیدم و از وی پرسیدم:  آیت گزارش کرده که خدمت

 ؟ شود میاهلل را چه  خوب آیت»

و فریاد برآوردم این سنگر  گفتمـ میخواستین چه شود آنقدر 

برای روزهای سخت باشد قبول  پناهگاهیپارلمانی را از بین نبر تاملجاء و 

نکرد و باالخره نهضت ملّّی ایران از بین رفت و من هم دارم در تنور 

 «سوزم. یم

اهلل سؤال نمودیم چطور شد در پیرامون نفت سکوت اختیار  از آیت

کردید؟ فوراً از جیب لباده خود کاغذی را در آورده گفتند بخوانید. وقتی 

 11ای است که به  نامه سرگشاده شدیمشروع به خواندن نمودیم متوجه 

نیم قرن نفر اعضاء کنسرسیوم نفت نوشته و در آن شدیداً اعمال و رفتار 

اند و در آخر این  اخیر دولت انگلستان و شرکت سابق نفت را شرح داده

اندکه محال است ملت  خاطر نشان کرده شدهنامه مشروح و مفصل تایپ 

ای گذشته و اجازه پس و پیش کردن حتی یک )واو(  ماده 9ایران از قانون 

سرسیوم را بدهد. از کاشانی پرسیدم آیا این نامه را بعنوان اعضاء کن

 اید یا خیر؟ جواب داد:  فرستاده

لحظه که ترجمه انگلیسی و فرانسه  آخرینیک خبر مهم و موثق در 

این نامه حاضر و آماده ارسال بود مرا از فرستادن آن باز داشت، میدانید 

ام که کنسرسیوم مواجه با  آن خبر چه بود؟ اطالع قطعی بدست آورده

ریکا بطور علنی پدیدار شده و پس شکست شده و تضاد بین انگلیس و آم

از وصول این خبر فکر کردم اگر این نامه را بفرستم شایع خواهد شد 

ها مخالف تشکیل کنسرسیوم و  بدستور انگلیسیها بوده چون انگلیس

باشند چون من هم در نامه خود رسماً  ورود آمریکا به معرکه نفت می

صلحت نبود نامه مزبور کنسرسیوم را غیرقانونی دانستم از این لحاظ م

فرستاده شود و قطع و یقین دارم با این وضعی که پیش آمده موضوع 

 {303}.«نیستنفت حل شدنی 

)یک سال بعد از  0333اهلل کاشانی در تاریخ اول شهریور  آیت

ای در رابطه با کنسرسیوم نفت صادر کرده و نتایج شوم و  کودتا(، اعالمیه

به  0933این قرارداد از قرارداد »ه که: متذکر شد راعواقب ننگبار آن 

دهد سرنوشت  باشد... ملت ایران اجازه نمی مراتب بدتر و ناگوارتر می

حیات اقتصادی وی در خارج این مملکت آن هم لندن معین بشود. و 

هرگز قبول نخواهد کرد برای چهل سال دیگر زیر نفوذ اقتصادی اجنبی 

 {304}«باقی باشد...

نشین و در سانسور  که ایشان در تاریخ فوق طرد و خانهامّا نظر به این

 برای ثبت در تاریخ بوده است.  اعالمیهبرده است،  بسر می

 0334دی  17آراء در  رزمکاشانی در رابطه با قتل  اهلل آیتسرانجام 

در »{ و سپس 301به دادستانی ارتش احضار و مورد بازجویی قرار گرفت}

 {«303زرهی زندانی شد} 1در لشکر  اطاق مجاور زندان دکتر مصدق

اهلل کاشانی وساطت  ای به شاه از آیت اهلل بهبهانی طی عریضه آیت

اهلل بروجردی نیز طی سه نامه جداگانه به شاه در  آیت { و307کرد}

{ 308شد.}، آزادی ایشان را خواستار 0334بهمن  13و  7، 3تاریخهای 

ر مورد آقای کاشانی جلب اند تا د مرحوم بروجردی از شاه خواسته حتی

 {309}رضایت مدعی خصوصی بشود.

آبان به  09تا اینکه در تاریخ  0نشین بود اهلل، خانه بعد از آزادی آیت

بازرگانان بستری گردید، دکترعلی امینی  بیمارستانعلت کسالت در 

در بیمارستان از وی عیادت بعمل آورد  0341دی  1وزیر در تاریخ  نخست

اهلل عیادت  ، در منزل از آیت0341اسفند  08ه و در تاریخ جمع

 {311کردند:}

 08بنا به اظهار سخنگوی دربار شاهنشاهی روز گذشته ـ جمعه 

اهلل کاشانی که بیمار و  ـ شاهنشاه بمنزل حضرت آیت 0341اسفند 

فرما شدند و از ایشان عیادت فرمودند. حضرت  بستری هستند تشریف

پیش در بیمارستان بازرگانان برای معالجه و اهلل کاشانی از چهار ماه  آیت

استراحت بستری شدند و چندی پیش نیز پروفسور کوولر از پاریس برای 

دقیقه  41و  1ساعت »و سرانجام  {310}«معالجه ایشان به تهران آمد.

اهلل کاشانی دار فانی  ، حضرت آیت41اسفند  13صبح امروز ـ چهارشنبه 

  {311}.«ایزدی پیوست برحمترا وداع و 
 

 همگامی با ماسونها

فرماسونهای ایرانی از ابتدا روش از ارزش انداختن استقامت را در 

بودند که ایرانی باید بدون استقامت خود را در  برآنپیش گرفتند. زیرا 

 اختیار غرب بگذارد تا او را آدم کند.

اما استقامت از لحاظ ادامه حیات ملی در استقالل، ارزش اول عامل 

ایران بوده است. در گذشته نیز، هر بار ایران در معرض هجوم قرار  بقای

نهادند، در  گرفت، گروه بندیهایی که به سلطه مهاجم مسلط گردن می می

ارزش کنند.  کوشیدند استقامت را بی شدند و می پی مقاومت شکنی می

اما به این دلیل حیات ملی ادامه یافته است و مهاجمان در ایران به تحلیل 

 اند و استقامت همچنان ارزش اول باقی مانده است. رفته

دارند، پیش و بیش از همه به خاطر  اگر مصدق را ایرانیان دوست می

بینیم به طور سازمان یافته،  و اگر می استکه او نماد استقامت  اینست
                                                           

 18کودتای اهلل کاشانی بعد از  ـ کسانی که مایل به اطالع نسبتاً جامعی از آیت0
ای  تا روزی که در قید حیات بودند، هستند، به جلد چهارم، مجموعه 0331مرداد 

 اهلل کاشانی، از محمود دهنود، مراجعه کنند. از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت
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دهند و برای ساختن قوام، به تخریب مصدق  فرماسونها را غسل تعمید می

شدگان به غرب   که ماسونها تسلیم ل اول آن اینستپردازند، دلی می

دانند و برآنند  هستند و همچنان راه حل را تسلیم غرق شدن ایرانیان می

اعتبار کردن استقامت و اعتبار  که با شکستن مظاهر مقاومت و بی

توانند  به معنای تسلیم شدن به غرب، می« واقعیت گرایی»بخشیدن به 

شین دست نشانده باز کنند. گرچه دولت موجود راه را برای یک دولت جان

ها و دیگر  نیز نسبت به جامعه ملی، خارجی گشته است، اما ماسون

خواهند دولت را به همان روش که در دولت پهلوی بود ، از  ها، می وابسته

 آن خود کنند.

که با قلب حقیقت و با تحریف تاریخ و با  کنند میاما بیهوده تالش 

کنند گناه کودتای  بریدن با ذکر نامه جعلی سعی می روش با پنبه سر

 مرداد به گردن مصدق بزرگ بیندازند. 18آمریکایی ـ انگلیسی 

در حیرتم که چه در ذهن این به ظاهر مبارزان و آزادیخواهان   

طلبها و سردمداران والیت مطلق فقیه  پهلویها،  گذرد که با ماسون می

ز جمله آنان حمید شوکت، اند که ا صدا  شده برضد مصدق هم

 میرفطروس، مسعود بهنود و... هستند.

های مسلم  داخلی و خارجی و داده اطالعاتاینان با وجود انبوه 

اهلل کاشانی را به  که ذکر  بخشی از آنها رفت نامه جعلی آیت تاریخی

مصدق بمنزله وحی منزل تلقی کرده و بر روی آن ساختمان تار عنکبوتی  

اند. آقای  اه کودتا را به گردن مصدق انداختن است بنا کردهخود را  که گن

حمید شوکت در کتاب خود به نام قوام السلطنه فصل آخر را به این 

  380ـ  383مطلب اختصاص داده است و آقای مسعود بهنود، در صفحات 

از  0317تا بهمن  0199دولتهای ایران از اسفند »کتاب خود تحت نام 

به ذکر نامه فوق پرداخته و نامه جعلی را با ضرس « سیدضیاء تا بختیار

ها و  قلم فرسائی پرداخته و حتی گفته بهقاطع مسلم گرفته است و 

اهلل کاشانی را که حکایت از همراهی ایشان با عوامل  های آیت نوشته

که قرار بر کشتن مصدق  0330داخلی کودتاچیان در قضیه نهم اسفند 

، همراهی و 31مرداد   18و « غ از قفس پریدمر»ای مصدق  بود و به گفته

همگامی داشته است را ندیده گرفته و حتی شک به خود راه نداده است 

که یک احتمال هم ممکن است این باشد که نامه فوق بعد از کودتا و به 

 منظور خاصی  بنام کاشانی جعل شده است.

روب آقای بهنود چنان وانمود کرده است که گویا خود در همان غ

، نامه کاشانی به مصدق را رؤیت کرده است. وی در ابتدا  31مرداد  17

که در  ای مرداد، حزب توده از توطئه17تا غروب روز »شود که  متذکر می

گیری بود خبر نداشت، اما با پخش خبر در جنوب  شهر، ماجرا  حال شکل

وقع به گوش  آیت اهلل کاشانی رسید. کم نبودند کسانی که به مقتضای م

کوشیدند تا خبر توطئه  خود را به کاشانی نزدیک کرده، در این زمان می

به گوش او نرسد، کم نبودند کسانی از اطرافیان مصدق  که به او تفهیم 

ای از سوی یاران کاشانی علیه دولت در کار است.  کردند که توطئه می

ند سید محمود طالقانی، روحانی نسبتاً جوانی در طول روزهای نهضت چ

بار کوشیده بود تا با کمک حاج سیدجوادی روحانی قزوین و از مدافعان 

ها به  نهضت، بین کاشانی  و مصدق پیامهایی رد و بدل کند، بلکه خصومت

پایان یابد، روز مشکلی را گذراند. چرا که در هیچ سو، گوش شنوائی برای 

اشانی توسط اله ک ای از آیت شد. در این هنگام، نامه حرفهای او پیدا نمی

علی سالمی )صحیح آنچه که در نامه آمده حسن سالمی است نه علی 

سالمی. ن( به خانه مصدق رسید. نامه ئی نسبتاً  مفصل و اساسی بود. 

کند و بعد در همان  ذکر  می  381سپس  چند بخش از نامه را در ص »

 کاشانی همان بود که کودتا اهلل آیتواکنش مصدق به »نویسد:  صفحه می

خوانستند. نه کوششی برای رد اتهامات، نه اقدامی برای التیام   گران می

بعد «. مستظهر به پشتیبانی ملت هستم. والسالم  اینجانب»روابط: 

اهلل،  خطری از کنار کودچیان گذشته بود، چرا که در نامه آیت»نویسد:  می

مه من این نا» ای که در شرف تکوین بود، افشاء شده بود:  دقیقاً حادثه

سندی است در تاریخ ملت ایران که من شما را با وجود همۀ بدیهای 

تان نسبت به خودم، از وقوع  حتمی یک کودتا  وسیله زهدای  خصوصی

که مطابق با نقشۀ خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچگونه عذر 

 « موجهی نباشد.

 توجه نکرد است:  بهنودآقای 

مرداد خبر کودتا در جنوب شهر  17 نویسد، در غروب میـ  وقتی  0

چگونه و «  اهلل کاشانی رسید ماجرا بگوش آیت»خبر  پخش شد و با پخش

کودتا اگر در جریان آن نبود، مطمئن شده و  صحتبا چه سرعتی اوالً  از 

 سپس بفوریت نامه را به منزل  مصدق رسانده است؟  

توجه  381فحه ـ  آقای بهنود  باز اگر به پاورقی نوشته خود در ص1

شکی به خود راه دهد که ممکن است نامه  بایست میکرد، حداقل  می

تا نطق سید مصطفی )یعنی سید »نویسد:  جعلی باشد وی در پاورقی می

اهلل  کاشانی. ن.( در رادیو، هنگام پیروزی  مصطفی کاشانی فرزند آیت

مجلس،  به کودتا و مدالی که بعد از کودتا به او داده شد، و هم نمایندگی 

همین تنها یک مطلب بیانگر آن نیست « ها  مهر تأیید زده شد این گرایش

 اهلل موافق، همراه و همگام با کودتاچیان است؟ ست و آیت که نامه جعلی

بعد از اینکه کودچیان » نویسد:  می 387ـ آقای بهنود در ص3

و پشت رادی« میراشرافی»اشغال کردند   مرداد 18ایستگاه رادیو  در 

« اهلل کاشانی با ما هستند مصدق را باید کشت، حضرت آیت»اعالم  داشت 

ای بعد که  سید مصطفی )یعنی سید مصطفی  گفت. اما لحظه او دروغ می

. ن.( اعالمیه جمعیت مسلمانان مبارز را خواند، اهلل آیتکاشانی فرزند 

 «مردم باور کردند.

اهلل کاشانی بودند  تپیرو آی« جمعیت مسلمانان مبارز»توضیح اینکه: 

. منظور آقای بهنود هم از اعالمیه، اعالمیه کردند میو با اشاره  او حرکت 

این جمعیت در حمایت و پشتیبانی از کودتاست که به وسیله سید 

رساند که نامه  مصطفی در رادیو قرائت گردید. این مطلب نیز خود می

 جعلی است.

به خود بدهد و بگوید که  آقای بهنود  نباید  زحمت توضیح دادن را

مصدق را باید کشت، حضرت »رادیو اعالن کرد.  درچرا وقتی میراشرافی 

دروغ گفته و چون فرزندش اعالمیه « اهلل کاشانی با ما هستند آیت

 جمعیت مسلمانان مبارز را خوانده، مردم دروغ میراشرافی را باور کردند؟

« اخبار الیوم»ا خبرنگار اهلل کاشانی ب اگر آقای بهنود به مصاحبه آیت

شهریور  13روز بعد از کودتا در مورد مجازات مصدق که در کیهان  13که 

و کمی قبل در همین نوشته آورده شد، مراجعه  استدرج گردیده  0331

اهلل کاشانی و میراشرافی در مورد مصدق و  دانست که نظر آیت کرد، می می

 کودتا و مجازات مصدق یکی است.

در بارۀ مجازات مصدق نظر خود را اینطور به مخبر  اشانیکاهلل  آیت

 اخبارالیوم شرح داد:

طبق شرع شریف اسالم مجازات کسی که در فرماندهی و »

این همان است که « در جهاد خیانت کند مرگ است کشورشنمایندگی  

اهلل کاشانی با  مصدق را باید کشت و حضرت آیت»میراشرافی گفته: 

 «ماست

نگونه افراد با چه قیمت ارزانی و به چه جعلیاتی که که ای افسوس

فروشند و از این حقیقت غافلند که طال  خود را می استالشمس  اظهر من

و زر ناب با آلوده کردنش خراب نمی شود، چون خود سنگ محک است. 

مقام، امیرکبیر، مصدق خود محک سنجش هستند و با اینان عیار  قائم

 شود. ل و میهن دوستی مشخص میدیگران در آزادی، استقال
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 مشخصه خط نوری ـ بقایی و کاشانی ـ خمینی

با استناد به شواهد تاریخی، اسناد و مدارک انکارناپذیر ارائه شده تا 

بدینجا، به تحقیق روشن شد که خط کاشانی ـ بقایی ـ بهبهانی ـ سید 

فوق  ضیاء تا انقالب و بعد از پیروزی آن همچنان تداوم داشته است. خط

اهلل نوری  به لحاظ عملی از دوران مشروطیت و به رهبری شیخ فضل

شروع شد و با اوج و حضیضهایی تا انقالب تداوم پیدا کرد و بعد از 

به بعد به خواسته اصلی خود، که  31پیروزی انقالب و بویژه از خرداد سال 

تصاحب تمام و کمال قدرت و بنیاد حکومت شرعی و در دست داشتن 

 است، نائل آمد. قدرت 

آقای خمینی به لحاظ فکری و عملی همراه و همگام، این خط بود و 

ای و اصولی با بنیاد  مخالفت ریشه هیچگونهافکند،  آنچه را که خود پی

افکنده شده  سلطنت استبدادی نداشته و سلطنتی است که با نام دین پی

چون همان  و از انواع سلطنتها به مراتب دیکتاتورتر و مستبدتر است،

اهلل عالمه مرحوم نائینی در این مورد  شعبه استبداد دینی است و نظر آیت

از آن قوای ملعونه که بعد از جهالت ملت از همه اعظم و »صائب است که: 

عالجش هم بواسطه رسوخش در قلوب و از دیانت محسوب بودن از همه 

که اجماالً  اصعب و در حدود امتناع است، همان شعبه استبداد دینی است

در مقدمه مبین و حقیقتش را هم که عبارت از ارادات خودسرانه است که 

منسلکین در زی سیاست روحانیه بعنوان دیانت اظهار و ملت جهول را 

بوسیله فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات کیش و آئین خود 

باطاعتش و امیدارند، و هم که این اطاعت و پیروی چون غیرمستند بحکم 

  {313}«لهی عز اسمه است لهذا از مراتب شرک بذات احدیت...ا

 این خط فکری عبارتست از:  نانوشتهنکات ویژه و مشخصه 

که دیگران آن را  ـ صاحب اصلی قدرت و حق هستند و زمانی0

 روند.  اند غاصب بشمار می تصاحب کرده

 آنان باشد  و یا کسان دیگر از طرف ایشان اختیارـ قدرت باید در 1

 مؤذون باشند. 

 ـ سلطنت مأذون، شرعی و قانونی است. 3

هستند، نه آن چیزی که روشنفکران در  قانونـ آنانند که بیانگر 4

 نظر دارند. 

قانون آنان را تأیید کنند و بر  بهـ مردم حق دارند و باید با عمل  1

 آن صحه بگذارند. 

ده ای مجاز شمر بهر قیمت و وسیله قدرتـ حفظ و نگهداری  3

 شود.  می

 ـ ضد دکتر مصدق و حکومت ملّّی هستند.  7

و دموکراسی به معنای درست  ساالرمردم  حکومتـ ضد آزادی و  8

 کلمه هستند.

گانه فوق با  تفاوت برداشت نوری ـ کاشانی ـ خمینی از نکات هشت

 بقایی تنها در نکته سوم و چهارم نهفته است. توضیح اینکه: 

خمینی، سلطنتی که مأذون از شرع باشد  از نظر نوری ـ کاشانی ـ

و شرع نیز یعنی مجتهد و فقیه که خود  داردقانونی است و مشروعیت 

آنها هستند امّا بقایی نظر به اینکه روشنفکر سیاسی متجدد است 

کند و در حقیقت  مشروعیت را به قانون اساسی مشروطه مستند می

است که شرع  شرع همآهنگ باکاری به شرع ندارد و در جاهایی 

 ای برای رسیدن وی به قله قدرت باشد.  وسیله

دانند  ـ خمینی خود را قانوگذار می کاشانیدر نکته چهارم، نوری ـ 

که مجلس را  داند امّا در این ولی بقایی قانونگذار را مجلس شورای ملی می

 کند هیچ استبعادی ندارد.  قبضهای  خط خودش بهر وسیله

ند و یا بر این نظر باشند، که آقای خمینی با ها گمان کن شاید بعضی

نداشته و مستقل از آنست. اگر چنین  اشتراکیخط توضیح داده شد، 

مرد را »کسانی با این معیار و محک یعرف الرجال بالحق الالحق بالرجال 

و کمی نیز به مشخصات هشتگانه  «به حق بشناسد و نه حق را به مرد

ت که آقای خمینی در بین طرفداران آن فوق تعمق کنند، در خواهند یاف

خط که از مشروطه شروع شده و تا پیروزی انقالب و بعد از آن ادامه 

داشته، تنها کسی است که موفق شده است تمام مشخصات ذکر شده را 

 جامه عمل بپوشاند. 

دیکتاتوری و سلطنت شاه، در مقایسه با دیکتاتوری و سلطنتی که 

آید اگر به محتوی و ماهیت آن توجه  ب نمیافکند چیزی به حسا وی پی

چه آقای  شود که آن آن ـ بسادگی روشن می اسمشود ـ و نه شکل و 

افکنده است نه تنها هیچ تفاوتی با سلطنت و دیکتاتوری ندارد  خمینی پی

تر است و  بلکه به مراتب از سلطنت گذشته دیکتاتورتر و بسیار گسترده

. تا جائی که امکان داشت در دوران کشد فقط نام جمهوری را یدک می

آقای خمینی و جانشین وی، در کشور مصدق زدایی بعمل آمد. امّا چون 

کارنامه عمل این راد مرد بزرگ در تمام دوران عمرش روشن و درخشان 

نظیر  نظیر تاریخ کشور و یک شخصیت کم است و به یک چهرۀ ملّّی بی

ای به عمل  نتوانست خدشه جهان تبدیل شده بود، تحریفهای تاریخی نیز

و راه وی وارد کند بلکه هر چه در این راه کوشیدند نتیجه عکس از آن 

ها،  گرفته شد و بر محبوبیت وی افزوده گردید ولی بدون استثناء مصدقی

ها را یا اعدام کردند یا ترور و حذف فیزیکی شدند و یا  ملّّی و ملّّی مذهبی

این چیزی بود که شاه با تمام از صحنه سیاست کشور حذف گردیدند و 

 قدرتش موفق به انجام آن نشده بود. 

اهلل کاشانی نوشته و یا نانوشته، نظر به  و آیت نوریاهلل  شیخ فضل

که مجتهد و فقیه بودند، خود را قانونگزار و بیان کننده شرع  این

دانستند و در این وجه با آقای خمینی مشترکند. امّا آقای خمینی به  می

ار عرفان دارای وجه دیگری است که آن دو مدعی داشتن آن نبودند اعتب

 و آن عرفان است. 

آقای خمینی در عرفان حسب توضیح آقای حسین خمینی به 

الدین ابن عربی است. این  محی« وحدت وجود»اینجانب پیرو مشرب 

 مشرب عرفانی معتقد است که: 

عالم خود وجود حقیقتی است واحد و ازلی و آن هم خدا است و 

وجود مستقل حقیقی ندارد. عالم چیزی نیست جز مظاهر گوناگون 

 حقیقتی واحد که همان وجود خداوند است. 

شود به دو وجود یکی خالق و دیگری مخلوق قائل بود.  بنابراین نمی

فقط باید به وجود واحدی قائل بود که چون از یک وجه نظر کنند، خلق 

است و بین این دوجه تباین و تغایر است و از وجهی دیگر، حق )خدا( 

که این دو وجه با هم جدائی و اختالف ذاتی  ذاتی نیست یعنی این

 {314ندارد.}

این مکتب عرفانی معتقد است که فاعل حقیقی خدا است و نه بنده، 

و بنده تنها محل ظهور فعل است و نه فاعل راستین آن و اگر چه برای 

قدرت نیز مخلوق خداوند است. بنده هم انجام فعل قدرتی دارد، ولی این 

شود، همه مخلوق خداوند  قدرتش و هم فعلی که وسیله او انجام می

 {311.}است

الدین، کافر یا مؤمن، عاصی یا مطیع و بدکار و  طبق نظر محی

نیکوکار متولد شدن انسان ذاتی او و به حسب و اقتضای عین ثابت او 

 است.  است که در علم قدیم ازلی بر آن بوده

شود، چون حکم خدا  و این مسأله دلیل ظلم خداوند بر کافران نمی

دربارۀ موجودات به حسب استعداد و برابر تقاضای خود آنهاست و از 

شان باشد  سوی خداوند به آنها ستمی نشده و چیزی که برخالف خواسته

بر آنها تحمیل نشده است. کفر و عصیان، اقتضای ذات اوست و خدا تنها 

ورنده و مجری حکم اوست و به اصطالح عطا کنند و بخشنده وجود برآ
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 {313است.}

و در این مکتب عدالت خداوند یعنی میل به اعطای وجود در خور 

{ 317اخالقی آن.}استعداد و درخواست خود آنها و نه به معنی و مفهوم 

خداوند به اعتبار تعیّنات ذات و تجلی ظهورش در صور ممکنات مشبه  و

گوید، بدین معنی که او  شنود و سخن می بیند، می مثالً او میاست، 

شود و یا صورت هر  ای متجلّّی می بصورت هر شنونده و بیننده و گوینده

 {318است.}ای  بیننده و شنونده و گوینده

با توجه به این مختصر که در مورد مکتب عرفانی ابن عربی نقل شد، 

آقای خمینی و چرائی آنها از  های نظری و فلسفی و عرفانی اعمال پایه

حساب و کتاب آقای خلخالی،  قبیل، غمض عین کردن اعدامهای بی

المال مردم و  حساب و کتاب و غارت بیت های بی الجوردی و... نیز مصادره

ای خودش بهتر به  سال و دستور اعدامهای فله 8ادامه جنگ به مدت 

 حیطه شناسائی درخواهد آمد. 

این مکتب عرفانی هر جرم و جنایت و کشت و  کنید، در مالحظه می

تواند توجیه عرفانی، فلسفی و دینی پیدا کند و  عدالتی، می کشتار و بی

آورند و باعث ویرانی و  اگر چنین مدعیانی بقدرت برسند، فاجعه ببار می

شوند. مطلب فوق را که آقای خمینی پیرو ابن عربی  کشت و کشتار می

برایم  31ن خمینی در اواخر فروردین سال است برای اولین آقای حسی

آشکار کرد و سپس با مطالعه اشعار و بعضی از تفسیرهای قرآنی و فلسفی 

 و نیز مطالعه در اعمال و گفتار و کردار ایشان، بیشتر برایم روشن گردید.  

اشتباه نشود، غرض از ذکر این مطلب نفی و یا اثبات وحدت وجود 

ن بحث هم اینجا نیست ـ بلکه منظور این این عربی نیست ـ و جای ای

است، نشان داده شود که وقتی پای قدرت و زور به میان آمد، چگونه از 

 جویند.  دین و عرفان در جهت توجیه تسخیر قدرت بهره می
 

 تحریفی دیگر

الدین مدنی، مؤلف  عالوه بر تحریفایی که آقای دکتر سیدجالل

مرداد و نقش کاشانی و  18کودتای در مورد « تاریخ سیاسی معاصر ایران»

توضیح داده شد، دست به « کاشانی و کودتا»بقایی، انجام داده و در بخش 

زده است. آن حادثه که  0330اسفند  9تحریف دیگری در مورد حادثه 

هدف اصلی آن کشتن و یا ساقط کردن حکومت مصدق بود و دوست و 

ده و آن را کار خود مصدق اند را وارونه جلوه دا دشمن بدان اعتراف کرده

 نشان داده است: 

کم  گیری از وزارت کشور کابینه مصدق کم زاهدی پس از کناره»... 

در شکل مخالف درآمد و بمرور در رأس مخالفین دولت و کاندیدای 

گیری زاهدی را پذیرفت  وزیری معرفی شد و مصدق هم این موضع نخست

ی و عوامفریبانه مصدق کنار و الزم بود طی یک عملیات و جریانات ظاهر

تیر  31رود و زاهدی رسالتی را که بعهده قوام بود و با قیام مردم در 

شکست خورد به انجام رساند و در عین حال حیثیت مردمی مصدق هم 

  ای توافق کرده حفظ گردد. این بار مصدق و شاه با مذاکرات چهار ساعته

ر و تبدیل در غیاب شاه بودند که شاه به خارج کشور برود و این تغیی

چند ماه بعد صورت  31مرداد  18صورت گیرد و تقریباً وضعی که در 

   {319}«با شکل کم خطرتری انجام گیرد. 30اسفند  9گرفت در حدود 

اسفند را موافق  9شود که آقای مدنی نه تنها حادثه  مالحظه می

هم  مرداد را 18کند بلکه غیرمستقیم کودتای  خواست مصدق ذکر می

 سازد.  بخواست دکتر مصدق منتسب می

 9های آقای کاشانی در رابطه با حادثه  در توضیح مطلب ابتدا به نامه

های ایدن وزیر امورخارجه انگلیس،  شود و سپس به گفته اسفند اشاره می

سیا و هندرسون سفیر آمریکا، ثریّا و بعد خود دکتر مصدق پرداخته 

خواهد  ند بعنوان رئیس مجلس از شاه میاسف 9گردد. آقای کاشانی در  می

 که از تصمیم رفتن به خارج منصرف شود: 

 اعلیحضرت همایون شاهنشاه»

خبر مسافرت غیرمترقبه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی موجب 

العاده قاطبه اهالی مملکت و مردم پایتخت شده و  شگفتی و نگرانی فوق

نمایندگان بعرض هیئت رئیسه مجلس شواریملی با استحضار آقایان 

داند  رساند که در وضع آشفته کنونی بهیچوجه مصلحت و صواب نمی می

که اعلیحضرت همایونی مبادرت به مسافرت فرمایند و ممکن است در 

تمام کشور تأثیرات عمیق و نامطلوب حاصل نماید باین لحاظ از پیشگاه 

ده و شود که قطعاً در این مورد تجدید نظر فرمو همایونی استدعا می

 تصمیم به مسافرت را به موقع دیگری در سال آینده تبدیل فرمایند. 

  {331}«رئیس مجلس شورای ملی

ای شخصی نیز از شاه درخواست  آقای کاشانی در همان روز طی نامه

 کند که از کشور خارج نشود. می

که  رساند همانطوری بعرض اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می»

هیئت رئیسه مجلس شورای ملی نظر خود را  ضمن نامه رسمی به وسیله

دائر بر عدم صالح مسافرت اعلیحضرت همایونی بعرض رسانیدم اینک 

بدینوسیله بار دیگر نظریه خود را تأیید مینمایم. سیدابوالقاسم 

  {330}«کاشانی

 9ای در عصر روز  وی به این نامه نیز اکتفا نکرده و طی اعالمیه

کند که از شاه بخواهند تا از مسافرت خود  اسفند از مردم درخواست می

 صرفنظر کند: 

مردم، برادران دینی! هموطنان من اوضاع آشفته و در هم امروز »

مند به بقاء و حدت  کند تا چه اندازه ملّّت ایران عالقه تهران حکایت می

کشور ایرانند و بهمین نظر خبر مسافرت اعلیحضرت همایونی نگرانی 

اعم از نمایندگان مجلس شورا و بازرگانان و  شدیدی در تمام طبقات

طبقات روحانی و وعاظ و دانشجویان و روشنفکران این شهر بزرگ که 

سواد اعظم ایران است نموده با تقدیر از احساسات میهن دوستی مردم از 

همه خواهانم که با نمایندگان مجلس و علما و روحانیون و سایر طبقات 

واست تجدید نظر در تصمیم مسافرت همکاری نموده و متفقاً درخ

اعلیحضرت با سایر طبقات همفکری و همکاری نموده و از این مسافرت 

شود باالتفاق  که منتهی به آشفتگی این کشور و باعث ندامت می

   {331}«جلوگیری نمایند. سیدابوالقاسم کاشانی

اهلل کاشانی و بهبهانی بدرب منزل مصدق  اوباشان و چاقوکشان آیت

ته و درب را شکسته و برنامه تنظیمی که قتل مصدق و یا ساقط ریخ

کردن حکومتش بود با شکست روبرو گردید و بقول معروف مرغ از قفس 

پرید و تیر گردانندگان این برنامه به سنگ خورد و آقای مهندس رضوی 

که تازه از سفر جنوب برگشته و اوضاع را بوی خبر داده بودند وی نیز 

ای  هم اکنون خبر رسیده است که عده»اهلل کاشانی گفت:  تلفنی به آیت

وزیر را دارند آنها را از این کار منع  اند و قصد غارت منزل نخست ریخته

 {333فرمائید.}

اهلل نیز طی پیامی که توسط سید محمد موسوی شاه  آیت

عبدالعظیمی یکی از واعظین درباری، به اوباشان خود دستور داد که از 

 ری کنند: تعرض خوددا

ای بدرخانه جناب آقای دکتر مصدق  برادران عزیز مسموع شد عده»

اند. خواهشمندم متفرق شوید و از تعرض خود خودداری  حمله نموده

نمائید. جناب آقای موسوی را برای ابالغ این مطلب فرستادم 

 {334}«سیدابوالقاسم کاشانی

ارگردانان آنتونی ایدن وزیرخارجه انگلستان با اشاره به نقش ک

 گوید:  توطئه نهم اسفند می

مصدق با همۀ وسایل و امکانات تبلیغاتی  0913در اواسط فوریه »... 
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خود، حمله وسیعی را علیه دربار آغاز کرد و بدنبال مصاحبه پر سر و 

(، شاه در برابر تهدیدهای او تسلیم 0330اسفند  1فوریه )برابر  14صدای 

اسفند  9فوریه )برابر  18ن خارج شود. روز شد و قبول کرد موقتاً از ایرا

( کاشانی از این خبر آگاه شده بود و مایل نبود مصدق به چنین 0330

پیروزی بزرگی دست یابد، به خانه مصدق هجوم آوردند و او را مجبور 

 {331}«ساختند با پیژاما فرار کند.

در یک یادداشت سری برای « سیا»سازمان اطالعات مرکزی امریکا 

 نویسد:  جمهور می یسرئ

امروز وضعیت تهران همچنان هیجان زده و الینحل مانده است. »... 

برخی تظاهرات خیابانی امروز صورت گرفته است ولی ممنوعیت عبور و 

مرور هنوز برقرار بوده و نظم عمومی ظاهراً پا برجا و محفوظ مانده است. 

مجسّم و از وزیر  نیروهای اصلی متخاصم از یک سو در مصدق نخست

سوی دیگر در مال کاشانی متبلور گردید. شاه نیز از سوی کاشانی به کار 

شود... اگر مصدق کنترل و تسلط خود را حفظ نماید، وی به  گرفته می

اثر سازی کلیه مخالفان خواهد افزود و  مساعی خود برای برکناری و یا بی

... مال کاشانی خصومت نهفته وی بر علیه شاه احتمال دارد افزایش یابد

یک عامل کلیدی و اصلی در برگزاری تظاهرات خیابانی در حمایت از شاه 

بوده است، وی هدایت حمالت پارلمان بر علیه مصدق را نیز در دست 

داشته است. چنانچه مصدق از صحنه ناپدید گردد، کاشانی یکی از 

 «0باشد. مدعیان جدّی جانشینی برای سمت وی می

اسفند  9مسر شاه در آن زمان در رابطه با حادثه ثریا اسنفدیاری ه

 گوید:  می

شبی که فردای آن قرار بود حرکت کنیم با تعجب مشاهده کردم »... 

اهلل کاشانی بزرگترین مقام مذهبی ایران به دیدارم آمده  که فرستاده آیت

اند شاه به توصیه  است. وی گفت: علیاحضرت؛ بطوری که به ما اطالع داده

کند با همۀ  اهلل از شما تقاضا می دارد کشورش را ترک کند. آیت شما قصد

نفوذتان سعی کنید شاه را قانع نمائید از این تصمیم منصرف شوند... من 

این خبر را به اطالع شاه رساندم. روز بعد مصدق برای دیدار و تودیع ما به 

ن کاخ آمد و با لحنی دوستانه سفر بخیر گفت ولی ظاهرش به خوبی نشا

داد که از رفتن ما بسیار خوشحال است. هنگامی که سرگرم گفتگو  می

بودیم. سر و صدای جمعیتی از خیابان مجاور کاخ اختصاصی به گوشمان 

ای باالی درختها و روی  رسید. با رفتن به طرف پنجره مشاهده کردیم عده

اند. مصدق به ما توصیه کرد. قبل از اینکه مردم وارد قصر  دیوار رفته

شوند، فرار کنیم. ولی با بلندتر شدن سر و صداها، متوجه شدیم که مردم 

کنند. آنها طرفداران کاشانی و بهبهانی بودند و  به نفع ما تظاهرات می

قصد داشتند در دقایق آخر، مانع عزیمت ما از ایران شوند. هزاران تن در 

ه و زنده باد شاه، شا»زدند  مقابل کاخ جمع شده بودند و فریاد می

 {333}«همسرش باید در ایران بمانند، مرگ بر مصدق.

که داستان را از زبان طرفهای دیگر و دشمنان شنیدید، اینک  حال

 خالصه توطئه را از زبان مصدق بشنوید: 

موقع بدرقه اعلیحضرت، دم در دیدم آقای سید محمد بهبهانی و »

پله آمدم بطرف  حاج آقا بهاءالدین نوری رفتند به اطاق خلوت... وقتی از

از جلو در کاخ شنیدم. من « قال مقالی»در کاخ که خارج شوم، صدای 

خواهد بشود. دیدم سر و صدا  چون اهل برگشت نبودم گفتم هر چه می

خیلی زیاد است. جمعیت زیادی هم جلو در جمع شده بودند... وسط راه 

نجا در آید. در ده قدمی بود. صدا کردم و گفتم آقا ای دیدم یک نفر می
                                                           

گویند، دکتر احمدعلی رجائی سروری  ـ پنج دهه پس از کودتا اسناد سخن می0
و سندهای  301، بخشهایی از سند شماره 0013ـ0017)رجائی(، جلد دوم، ص 

که هندرسن سفیر آمریکا در تهران برای وزارت خارجه ارسال  319و  318شماره 
 اسفند مطالب گفتنی دارد به آنجا مراجعه کنید. 9کرده است در رابطه با توطئه 

 دیگری هست که من از اینجا خارج شوم؟ 

گفت بله آقا به چشم بعد فهمیدم خدا عمرش بدهد، امیر صادقی 

است. گفت تشریف بیاورید. پس برگشتم یک نفر از مستخدمین کاخ را 

صدا کرد و گفت فالنی، کلید در واالحضرت شمس را بیاورید. کلید را 

گفتم خبر کنید که ماشین مرا از جلو  آورد و در را باز کرد، گفت بفرمائید.

در کاخ بیاورند اینجا. گفت آقا، آن هم به چشم. رفتند ماشین مرا خبر 

« قال و مقال»کردند آمد. سوار شدم رفتم طرف منزل.... در منزل بودم که 

شروع شد. ریختند اطراف خانه من، یک نفر رفته بود باالی درخت چنار 

منظور مهندس احمد مصدق فرزند دکتر کوچه و به کلفت منزل احمد )

مصدق است. ن( یک چاقو نشان داده بود و گفته بود با این چاقو سر 

برم. خانواده احمد متوحش شده بودند. احمد آمد و گفت  مصدق را می

آقا، برای خاطر شما ممکن است اینجا غارت بشود و سربازها کشته شوند، 

پسرم و دکتر فاطمی هم بودند.  از منزل خارج بشوید... خارج شدم. احمد

 گفتند برویم شمیران، چون خطر است... 

وزیر و وزیر دفاع ملی  گفتم کجا؟ شمیران؟ آن وقت بگویند نخست

ترسید و فرار کرد. )به راننده( گفتم برو ستاد ارتش. با همان لباس خواب 

و قبا بودم. رفتم به اطاق رئیس ستاد ارتش. یک سرهنگ منشی 

رمست )پسر مرحوم جالءالدوله نماینده اصفهان( بود او که سرلشکر بها

مرا دید تعجب کرد، دستپاچه شد. زیرا انتظار نداشت. سرلشکر 

بهارمست )رئیس ستاد( از پیش از ظهر رفته بود دربار. هر چه کسب 

کردند، سرکارش نبود. گفتم خبر  خواستند بکنند و تلفن می دستور می

وزراء هم آمدند، بقیه هم جمع شدند. سرلشکر کنید بیاید. دو سه نفر از 

بهارمست آمد پیش همه باز خواست کردم چرا وظیفه و دستوری که بتو 

 داده بودم انجام ندادی. هیچ جوابی نداشت. خشکش زده بود. 

از مجلس خبر دادند که چون جلسه خصوصی است، چند نفر از 

نفر از وزراء که گویا وزراء را بفرستید، گفتم همه با هم برویم. یکی دو 

برید، خطر دارد... گفتم خطر  کاظمی هم بود، گفتند آقا کجا تشریف می

چیست، یااهلل. بهارمست را هم با خود بردم. وارد جلسه که شدیم یکی دو 

اید. گفتم حاال  نفر اعتراض کردند که چرا بهارمست را به جلسه آورده

فتم و سخت از بهار مست اجازه بفرمائید، بهار مست نشست. جریان را گ

آنجا مؤاخذه کردم. هیچ حرفی نداشت بزند. او هم همدست بود. گفتم 

چرا دستور را اجرا نکردی که این اوضاع شد. در ستاد ارتش که بودم به 

سرتیپ ریاحی )تقی( معاون وزارت دفاع ملی گفتم برو خانه مرا حفظ 

 کن. 

ت باید داشته باشد آقا برای یک سیاستمدار سه چیز الزم است: جرئ

خواهد تا از همه چیز  که بتواند کاری انجام دهد؛ از خود گذشتگی می

بتواند بگذرد؛ تصمیم به موقع هم باید بگیرد.اگر روز نهم اسفند تصمیم 

گرفتم که به ستاد ارتش بروم و جرئت هم نداشتم، کار تمام بود. رفتن  نمی

شنیدم که پس از بیرون به مجلس هم همینطور، همه کار خداست. بعداً 

  {337}«آمدن من از کاخ، به خارج تلفن شده بود که مرغ از قفس پرید.

مند به اطالعات  ، عالقه30اسفند  9کسانی که در رابطه با توطئه 

 18بیشتری هستند، به کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 

 131ـ139، از سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ سوم، ص 0331مرداد 

 مراجعه کنند. 

اسفند علیه دکتر مصدق روشن شد و  9که کم و کیف توطئه  حال

های همان روزها و بویژه کیهان و باختر  غالب اطالعات آن، در روزنامه

ها  ها و آمریکایی درج گردیده و انگلیسی 30اسفند  00و  01، 9امروز مورخ 

این مورد  اند، آیا آقای مدنی به انبوه اطالعات در نیز گزارش کرده

چنین به تحریف تاریخ پرداخته و آیا چنین  دسترسی نداشته است که این

انسانی نظیر مدنی، بقایی، آیت و... مشمول بیان قرآن نیستند که ق ُتَل 
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 پردازان( کشته باد دروغ{ )338الخَراّّصُون}

 رسد.  در بخش بعد با توضیح فرجام کار بقایی این فصل به پایان می
 

 قاییفرجام کار ب

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر »، کتابی تحت عنوان 0377در سال 

وسیله مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، انتشار پیدا کرده « بقایی

است و ظاهراً کتاب را آقای حسین آبادیان با توجه به اسناد و مدارک 

کارتن بوده  0111ضبط شده آقای بقایی و حزب زحمتکشان که بالغ بر 

ده است. کوشش کتاب بر این محور قرار دارد که نشان داده تنظیم کر

ای و  شود که آقای بقایی با آقای خمینی و روحانیت حاکم بر ایران رابطه

بقایی هیچگاه پیش و پس از »... یا حتی مالقات و دیداری نداشته است. 

 {339}«آن با امام دیدار نداشت

آزادی آقای خمینی از زمان « پیش و پس از آن»منظور نویسنده از 

 ، تا پایان حیات ایشان است. 41خرداد  01از زندان بعد از واقعه 

اوالً نویسنده یا بایستی مأمور اطالعاتی همراه آقای خمینی باشد یا 

خود جزء کسانی باشد که در سفر و حضر در تمام اوقات همراه ایشان 

یقین داشته باشد که تواند  بوده است و االّّ اگر غیر از این باشد، از کجا می

دیداری پیش نیامده است. طرفه حتی اگر نویسنده یکی از دو مورد فوق 

« پیش و پس از آن»هم باشد، امکان ندارد که به ضرس قاطع بگوید 

دیداری وجود نداشته است. ثانیاً همکاری و همگامی داشتن با یک خط 

کری مارکس که خط ف فکری، نیاز به دیدار و مالقات نیست. غالب کسانی

را پیاده کردند و مارکسیسم در بخشی از جهان حاکم گردید، نه مارکس و 

نه انگلیس هیچکدام را ندیده و مالقات نکرده بودند و همچنین است 

 ها و خطوط فکری.  سایر اندیشه

، سید 0یهضبعد از ماجرای فروردین ماه فی»گوید:  معهذا نویسنده می

زحمتکشان ملت ایران، نظر امام را جالل حسینی، یکی از اعضای حزب 

در مورد بقایی جویا شده بود. به گزارش ساواک، امام پاسخ داده بودند: 

کند و با ما  خود دکتر بقایی سازمان امنیتی است وگرنه چرا تالش نمی»

  {341}«همکاری ندارد.

شود که بقایی در نزد آقای خمینی مطرح  از همین فراز مشخص می

چرا »داده است که پاسخ داده  مکاری وی اهمیت میبوده است و به ه

تواند راه گم کردن برای  که این می« کند و با ما همکاری ندارد تالش نمی

ساواک باشد زیرا در آن دوران تا جائی که امکان داشت مبارزین سعی 

داشتند که ساواک از دوستان و همکارانشان اطالع حاصل نکند. مضافاً بر 

د که آقای بقایی و حزب زحمتکشان در مواقع مختلف که مشاهده ش این

از آقای خمینی حمایت کرده و مصدق را به خاطر اینکه آقای خمینی را 

 تأیید و حمایت نکرده، بود مورد انتقاد قرار داده است. 
با وجود تالش کتاب بر نفی رابطه بقایی و حزب زحمتکشان با آقای 

کنندگان آن در  ز دست تنظیمخمینی و روحانیت، بعضی از سر نخها ا
که  ای رفته که گویای روابطی عمیق پیش و پس از انقالب است. در مقدمه

پس از پیروزی »کند که:  آقای عبداهلل شهبازی بر کتاب نوشته، اشاره می
انقالب اسالمی مکتب و میراث سیاسی بقایی، به سان برخی دیگر از 

نوزایی جامعه ایران تجدید  جریانهای سیاسی گذشته که در این مرحله از
   {340}«حیات یافتند، مدافعانی داشت.

کنندگان کتاب با وجود در  جای این سؤال نیست که چرا تنظیم

آن در همه اسناد و مدارک از مدافعان این خط و میراث  دست داشتن این

                                                           

شوال، روز  11، برابر با 0341ـ خالصه ماجرای فیضیه چنین است: دوم فروردین 0
امام جعفر صادق)ع( در مدرسه فیضیه بمنظور بزرگداشت آن حضرت جلسه  وفات

سخنرانی و وعظ برقرار بود و آقای خمینی نیز در آن جلسه حضور داشت که 
 ناگهان ساواکیها و کماندوها به مدرسه ریخته و به ضرب و ششم مردم پرداختند.

اند؟ جای شک نیست که مشخص  جمهوری اسالمی نامی به میان نیاورده

چگونگی روابط آنها با زعمای جمهوری اسالمی مقرون  شدن حامیان آن و

 به صالح نبوده است. 

گوید، در  در این رابطه یک نام از دستشان در رفته است. کتاب می

اهلل صدوقی در  زمانی که انقالب تا اعماق جامعه ریشه دوانیده بود، آیت

که او  ای به آقای بقایی ، نامه0317شهریور  03برابر  0398شوال  4تاریخ 

دانسته، نوشته است و  را شخصیتی که از بینش عمیق برخوردار است، می

 او را راهنمایی کرده، قسمتی از نامه که در کتاب آمده به قرار زیر است: 

اکنون که امپریالیزم الاقل منافع خود را مهدّد به تهدیدهای »

ه است بیند، اجباراً دست به یکسری مانورهای دموکراتیک زد گوناگون می

که سطحی بودن همۀ آنها از بینش عمیق شما مخفی نیست. آزادی 

فعالیتهای سیاسی احزاب، زمزمۀ رفع سانسور از مطبوعات، میدان دادن 

موقت به بعضی از رجال سیاسی و غیر حساسیت و خطر این برهه از 

ای از سیاسیون یا  دهد. بدین ترتیب که عده نهضت را تشکیل می

جهت   تر بیندیشند یا خدای نکرده است سطحی روحانیون که ممکن

احیای منافع شخصی یا حزبی خویش مواضع استراتژیکی متعددی 

انتخاب کنند و همین تعدد و اختالف مواضع استراتژیکی موفقیت 

همین جزء  {341}«آل امپریالیزم دربست و کامل دشمن است و ایده

ی یکی از حامیان اهلل صدوق کوچک نامه، نشان دهندۀ رابطه حسنه آیت

 آقای خمینی و حزب جمهوری اسالمی با آقای بقایی است. 

موافق گفته کتاب، آقای بقایی پیش و بعد از پیروزی انقالب و تا 

حدود ده ماه بعد از پیروزی، با انقالب و آقای خمینی همدلی نشان داده 

، پشت به انقالب کرده و علیه آن 0318است و پس از آن در دوم دیماه 

 سخن گفته است: 

متعاقب پیروزی انقالب اسالمی، در مواضع مظفر بقایی چرخشی »

بنیادین صورت گرفت. او گرچه از اساس با هر گونه تحول انقالبی مخالف 

را تشریح نموده بود، لیکن برای مدتی با « انقالب کور»بود و بارها خطر 

ماه طول  حوادث ظاهراً همدلی نشان داد. این تظاهر بیش از حدود ده

، بقایی در محل حزب زحمتکشان سخنرانی 0318نکشید. در دوم دیماه 

مشهور شد. در همین احوال « وصیتنامه سیاسی»طوالنی ایراد کرد که به 

هایی در دفاع از بقایی  از طرف کمیته کرمان حزب زحمتکشان مجموعه

« چه کسی منحرف شد؟»و « در پیشگاه حقیقت»منتشر شد. کتابهایی 

مین راستا به منظور تبرئه بقایی از سوابقش انتشار یافت. وصیتنامه در ه

سیاسی که طی آن بقایی بازنشستگی خود را در عرصه سیاست اعالم 

شود، وصیتنامه سیاسی  و همانگونه که کتاب یادآور می {343}«کرده بود

آلود ماهی بگیرد و  سعی کرد از آب گل»بدین منظور بود که از جمله 

به  {344}«آلترناتیوی در قبال جمهوری اسالمی جلوه دهد. خویشتن را

در »گوید:  نکته اخیر باز خواهم گشت در مورد دستگیری بقایی کتاب می

بادمجان  اوایل مرداد ماه محفلی از طرفداران بقایی برای صرف کشک

ای از جمله بقایی در آن  برگزار شده بود. متعاقب کشف شبکۀ کودتا عده

ای برای امام ارسال کرد و  شدند. بقایی از کرمان نامهمجلس بازداشت 

شرح ماوقع را گفت و تقاضای استخالص خود را کرد. به این نامه پاسخی 

 {341}«داده نشد.

 08توضیح اینکه کودتای نامبرده کودتای نوژه است و آن در تاریخ 

بادمجان آقای بقایی  { امّا جشن کشک343گردید.}خنثی  0319تیر ماه 

زاده جعفر کرمان  جنگل امام بود که در 0319مرداد ماه  04تاریخ در 

کنندگان دستگیر  برگزار گردید و در همانجا آقای بقایی و سایر شرکت

شدند که بالفاصله به تهران اطالع داده شد و سران جمهوری اسالمی وی 

را فوری آزاد ساختند و آقای بقایی در پایان جزوه وصیتنامه سیاسی 

بادمجان  ، در جشن کشک19مرداد  04و آزادی خود را در  دستگیری
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ای به بقایی  توضیح داده است حتی بنا بگفته کتاب آقای احرار در نامه

فردی از جنوب فرانسه به احرار تلفن کرد و خبر سفر بقایی به »گفته: 

کرمان را گزارش داد. احرار این سفر را به فال نیک گرفت و توصیه کرد 

یادی هم از او « بادمجان وقت تناول کشک»دهم مرداد که روز چهار

بکنند. در همان ضیافت بقایی و تعدادی از همراهانش به جرم توطئه علیه 

انقالب اسالمی بازداشت شدند. چند روز پیش از این حادثه شبکه 

شد بقایی پیش از این ماجرا با سپهبد  کودتای نوژه کشف شد. گفته می

ۀ نیروی هوایی بعد از انقالب اسالمی و فرماندۀ مهدیون، نخستین فرماند

نظامی کودتا، در بندرعباس مالقات کرده بود. اندکی بعد بقایی به دلیل 

  {347}«فقدان شواهد و مدارک کافی در باب اتهام واردۀ تبرئه شد.

 0319تیر ماه  10بقایی که در »گوید:  د هد و می کتاب ادامه می

شده بود، ده روز بعد با سپردن تعهد مبنی  نفر دیگر دستگیر 31باتفاق 

که از ایران خارج نشود آزاد شد، امّا گردش کار پرونده مدتی ادامه  بر این

 یافت و باالخره منجر به برائت او از اتهامات منتسبه شد.

از این زمان به بعد تا مدت حدود پنج سال و نیم ظاهراً هیچگونه 

 17در »دهد:  ر صفحه بعد ادامه مید {348}«حرکتی از بقایی دیده نشد.

زاده به آمریکا رفت. مسیر  بقایی به دعوت منصور رفیع 0334دی ماه 

 {349}«پرواز دهلی ـ توکیو ـ هاوایی بود.

، 0331شهریور  01در »گوید:  تر در همین صفحه می کمی پائین

امّا بقایی که هیچ « مظفر بقایی از ایران گریخت»روزنامۀ کیهان نوشت 

های علی امینی را نقش بر آب دیده  ای ندیده و وعده ثه غیرمنتظرهحاد

شهریور اعالم کرد که آبان ماه  11بود، ضمن تلگرافی از لندن به تاریخ 

به ایران مراجعت خواهد کرد. واقعاً هم به ایران  0331آن سال یعنی 

در  0333مراجعت کرد و به کرمان رفت. بقایی در اول فروردین سال 

به جرم ارتباط با سازمانهای جاسوسی بیگانه و توطئه علیه کرمان 

 {311}«جمهوری اسالمی ایران دستیگر شد.

متن فوق صریح است که بقایی و همراهانش در همن ضیافت . 0

اند و اندکی بعد به دلیل  ، بازداشت شده0319مرداد  04بادمجان در  کشک

 رئه شدند. فقدان شواهد و مدارک کافی در باب اتهام وارده تب

چند »گوید  . برای آشفته کردن موضوع و انحراف فکر خوانند می1

کودتای نوژه در «. روز پیش از این حادثه شبکه کودتای نوژه کشف شد

تیر ماه که قرار بود کودتا انجام شود خنثی گردید و بیش از یکماه قبل  08

سران جمهوری اسالمی و از جمله دفتر ریاست جمهوری در جریان 

 «.چند روز پیش از این ماجرا»کودتا قرار گرفته بودند و نه 

 0319تیر ماه  10تن دیگر در  31گوید: بقایی باتفاق  . باز دوباره می3

دستگیر شد و ده روز بعد با سپردن تعهد که از ایران خارج نشود آزاد 

 شد، امّا سرانجام از اتهامات وارده تبرئه گردید. 

دی ماه  17فوق هیچ اتهامی نداشته. در . بقایی که طبق مطالب 4

نویسد:  می 0331شهریور  01کند. امّا کیهان در  به آمریکا سفر می 0334

 0331وی که از ایران نگریخته بود در آبان « مظفر بقایی از ایران گریخت»

 دستگیر شد.  0333به ایران مراجعت کرد و سپس در فروردین 

فحه چندین مطالب ضد و نمائید که در همین دو ص مالحظه می

نقیض بیان شده است. بعد از نشان دادن گفتارهای چند گانه در مورد 

 پردازم.  دکتر بقایی برای پوشاندن حقایق، به کم و کیف دستگیری وی می
 

 خواب ریاست جمهوری

مرداد  1به موجب اسنادی که دانشجویان پیرو خط امام، در تاریخ 

اند،  مجلس شورای اسالمی قرار دادهدر اختیار کمیسیون تحقیق  0319

با جاسوسان سفارت  31و  0319بقایی و برخی از یاران وی از سال »

نیز ادامه  0311اند. این تماسها تا حدود سالهای  آمریکا در تماس بوده

طلب،  العاده جاه داشته است. به موجب این اسناد، بقایی مردی است فوق

دویه مخدر )کوکائین( که با مأمورین طرفدار آمریکا، معتاد به الکل و ا

سفارت تماسهای مخفی داشته است. این تماسها گاهی در اواخر شب، با 

گرفته  استتار کامل و مذاکرات در ماشین جاسوسان آمریکایی صورت می

های خصوصی همراه با صرف مشروبات  است و گاهی تماسها در مهمانی

ایی بلکه با همکاران وی نیز بوده الکی بوده است. تماسها نه تنها با خود بق

 {310}«است.

و براساس اطالعاتی که امروز در دست است تماسهای آقای بقایی و 

همچنان تا اوایل « سیا»ها و سازمان  بعضی از همکارانش با آمریکایی

در کرمان به جرم »که رسماً وسیله جمهوری اسالمی  0333فروردین 

اسالمی  علیه جمهوریه و توطئۀ ارتباط با سازمانهای جاسوسی بیگان

و با دربار و ساواک نیز  {313{ ادامه داشت}311،}«ایران دستگیر شد

و بخشی از اطالعات خود را از ساواک وسیله دوستان و در رابطه بوده 

کرده و سپس آن را بعنوان اطالعات و  خود دریافت می {314رابطین}

برداری قرار  د بهرهتحلیلهای دست اول برای مقاصد سیاسی خود، مور

 {311.}داده است می

بقایی تمام هم و غم خود را در تمام دوران عمر، بر این نهاده بود که 

به هر وسیله و قیمتی قله قدرت را فتح کند ـ که در رژیم گذشته 

وزیری و بعد از انقالب ریاست جمهوری بود ـ حزب زحمتکشان و  نخست

وشلی و آیت وی را آلترناتیو و نجات بویژه بعضی از یارانش نظیر زهری، دی

 دانستند.  دهندۀ ایران می

ای خود در مورد سرنوشت کشور برایش  صفحه 94آیت در نامه 

یا تجزیه شدن و مآالً افتادن به چنگ کمونیستها و یا اینکه تنها »نوشت: 

دستۀ صالحیتدار یعنی حزب زحمتکشان ملت ایران کشور را از این 

وی نجات  {313}«خشد. راه دیگری وجود ندارد.ورطۀ هولناک نجات ب

 {317داند.} میایران را تنها در حزب زحمتکشان و شخص بقایی 

بقایی که در دوران نهضت ملی شدن نفت، خود را جانشین مصدق 

کرد، برای تحقق بخشیدن به آرزوی دیرینه خود، در طراحی و  تصور می

ت در ربودن و قتل ها علیه مصدق شرکت جست که از جمله شرک توطئه

وزیری  افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور، برای تصاحب پست نخست

 0است.

مرداد، بقایی به زاهدی به چشم دولت محلّّل و  18بعد از کودتای 

دیدید به همین  کرد و خود را جانشین واقعی مصدق می انتقالی نگاه می

ا، بعد از علت در مذاکرات طوالنی خود با هندرسون سفیر کبیر آمریک

کودتا، مطلب را با وی در میان گذاشته که هندرسون با استفاده از یک 

در موقع عبور از سیالب »المثل فرانسوی بوی گوشزد کرده:  ضرب

شود عوض کرد. باید حوصله کرد که اوضاع به  اسبهای کالسکه را نمی

        {318}«مسیر طبیعی بیفتد و به این نکات توجّه شود.

به سفارت گزارش کرده که  0337جه آمریکا، باز در آذر وزارت خار

وزیری تنظیم نکرده  طلب، هدفش را بر روی کمتر از نخست بقایی جاه»

است... اگر چه فرصت طلب و زیرک است، شاهدی براحتمال وقوع چنین 

 {319}«چیزی وجود ندارد.

برد، بعد از پیروزی  وی که در رؤیای پریدن به قله قدرت بسر می

دیدید. و سرانجام نیز در راه  قالب، خواب ریاست جمهوری را میان

 رسیدن به ریاست جمهوری جان خود را از دست داد. 

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر »تألیف کننده و یا کنندگان کتاب 

که وسیله مرکز مطالعات و پژوهشهای سیاسی انتشار پیدا کرده « بقایی
                                                           

ت ملّّی، ـ توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشار طوس رئیس شهربانی حکوم0
و برای اطالع دقیقتر  1و  014، ص 0333گردآورنده محمد ترکمان، چاپ اول 
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به کلیه اسناد دکتر بقایی و حزب  است، همانگونه که قبالً متذکر شدم

های رکن دوم ارتش ـ اداره تجسس، اسناد  زحمتکشان که شامل پرونده

ساواک، اسناد شخصی که پس از دستگیریش در کرمان ضبط شده )خود 

های وی در  ( و به پرونده بازجوئی0کارتن است 0111به تنهایی بیش از 

اند که روابط بقایی و  ردهاند. کوشش ک دادستانی انقالب، دسترسی داشته

ها و سردمداران جمهوری اسالمی و بویژه  حزب زحمتکشان را با روحانی

بعد از پیروزی انقالب تا جای ممکن در پرده استتار و از دیدها آن را 

بزدایند و حتی سعی شده است، بخواننده وانمود کنند که آقای آیت بعد 

، ارتباط خود را با 0341ر سال ای خود به بقایی د صفحه 94از نوشتن نامه 

 بقایی قطع کرده است. حزب زحمتکشان و 

با بقایی رابطه داشته و  0311امّا حسب گفته خود آیت، وی تا سال 

{ و بهمین علت طرفداران 331ای نداشته است} از آن ببعد دیگر رابطه

روحانی و غیرروحانی آیت در مجلس شورای ملی اسالمی از اینکه وی 

به بعد با بقایی رابطه نداشته از وی  0311خودش از سال  طبق گفته

 {330اند.} تجلیل کرده

امّا طبق اعترافات بقایی در دادستانی انقالب، آیت نه تنها با وی 

{ عالوه بر این همانگونه 331ارتباط داشته بلکه دستیارش بوده است.}

که در بخش طرح القایی مالحظه شد، والیت فقیه وسیله حزب 

کشان بقایی و آیت به بعضی از روحانیون پیشنهاد و سپس به زحمت

مجلس خبرگان آورده شد و در آنجا نیز با کوشش آیت و بخشی از 

 {333روحانیون و قدرت آقای خمینی، طرح به تصویب رسید.}

اهلل صدوقی رابطه  به هر حال کتاب معترف است که بقایی با آیت

ای بوی نوشته  ، نامه0317شهریور  03داشته و آقای صدوقی در 

  {334است.}

از اواسط سال »، 13تا  11بقایی پس از یکدوره سکوت بویژه از سال 

، بویژه از زمان دولت جمشید آموزگار، بقایی بار دیگر فعاالنه وارد 0313

( ویلیام 0978ژانویه  4) 0317دی  01و در  {331}«عرصه سیاست شد.

( بوی 0978ژانویه  03) 17دی  17 سلیوان با وی مکاتبه کرده و بقایی در

کتاب تنها از همین رابطه بقایی تا پیروزی  {333پاسخ داده است.}

که شخصی مثل بقایی که هم با  برد در صورتی انقالب و بعد از آن نام می

اش  رابطه داشته و نماینده« سیا»ها، سفارت آمریکا و سازمان  آمریکایی

بوده و هم ساواک و همه « سیا»عضو  زاده هم در آمریکا آقای منصور رفیع

 با اطالع بقایی، تنها همین یک مکاتبه رد و بدل شده است؟ 

متعاقب پیروزی انقالب اسالمی، در مواضع آقای »گوید:  کتاب می

بقایی چرخشی بنیادین صورت گرفت او گرچه از اساس با هر گونه تحول 

راً همدلی نشان داد. بود... لیکن برای مدتی با حوادث ظاهانقالبی مخالف 

، 0318این تظاهر بیش از حدود ده ماه طول نکشید. در دوم دیماه سال 

بقایی در محل حزب زحمتشکان سخنرانی طوالنی ایراد کرد که به 

 {337}«مشهور شد.« نامه سیاسی وصیت»

کند. امّا  هر تعبیری که بکار ببریم، در واقعیت امر چندانی فرقی نمی

انقالب، با انقالب همدلی نشان  «متعاقب پیروزی»ایی به تعبیر کتاب، بق

همراه و همگام بوده و از آن زمان به بعد تحت  0318داده و تا دی ماه 

عنوان بازنشستگی سیاسی، کوس مخالفت را با جمهوری اسالمی 

 برافراشته است. 

که توضیح داده شد، از  مطلب این است که، آقای بقایی همچنان

اهلل کاشانی و روحانیون طرفدار وی،  دن نفت با آیتدوران نهضت ملی ش
                                                           

گذاری شده است حداکثر در  ـ با سیستمی که این اسناد کارتن بندی و شماره0
کارتن  دیده شد مثالً 0311زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقائی تا شماره »کتاب 
، 139، 010، 30، 034به ترتیب در ص  0311، 939، 798، 488، 401، 344شماره 

 آمده است. 138، 111

، همراه و همگام بوده است و آقای 31مرداد  18قبل و بعد از کودتای 

که در قید حیات بود با بقایی دوست، نزدیک و  0341کاشانی تا اسفند ماه 

به لحاظ سیاسی هم خط بودند و بارها هم آقای بقایی و هم همکاران 

اهلل کاشانی و عنایت  ت از سابقه همکاری بقایی با آیتنزدیک وی بویژه آی

صفحات شاهد کاشانی بوی و شعار نصرمن اهلل و فتح قریب را که زیب 

)روزنامه شاهد بقایی. ن( بوده را فرصتی عالی برای وی توصیف کرده 

{ و افزوده که با روحانیونی که وی تماس داشته، از بقایی 338است}

{ بقایی در بین روحانیون طرفدار خط 339د.}ان تعریف و تمجید کرده

، بطور مستمر طرفدارانی کاشانی ـ بهبهانی ـ سیدضیاءالدین طباطبایی

داشته و همیشه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم برقرار بوده است. در رابطه 

با آقای خمینی نیز، بقایی حمایت خودش و حزب زحمتکشان را بارها از 

که  0341تیر ماه  01ای سرگشاده، در تاریخ  مهوی اعالم داشته، وی طی نا

هنوز آقای خمینی مرجعیت عام پیدا نکرده بود، پیشنهاد کرده که 

ترین مرجع تقلید شیعه و شخص  اهلل خمینی بعنوان عالی حضرت آیت»

اول روحانیت به تمام مراجع داخلی و خارجی رسماً و بدون ابهام معرفی 

حمایت نکردن ایشان از آقای بدلیل  و حتی از دکتر مصدق {371}«گردد

 {370، تنقید کرده است.}41خرداد  01خمینی و نهضت 

از طریق آیت با بقایی در تماس و مراوده  بخشی از روحانیون

کانون »شود که انجمن  اند. آیت در نامه خود به بقایی متذکر می بوده

دس برای تقویت حزب زحمتکشان و شخص بقایی و مقابله با مهن« تشیع

نفر  1نفر هیئت اجرائیه آن  9ریزی کرده و از  بازرگان و طرفدارانش را پایه

اند نیز متمایل  از طرفداران بقایی است و اکثر دانشجویانی که جذب شده

از آقای فرهنگ « کانون تشییع»خواهد، ریاست  به حزب هستند و می

اهلل  گرفته و به آقای دکتر صادقی )روحانی. ن( که طرفدار آیتنخعی 

       {371کاشانی است واگذار کند.}

بقایی، خود مستقیم با بعضی از روحانیون درجه اول سران جمهوری 

اهلل صدوقی را با وی  اسالمی در تماس بوده که از جمله مکاتبه آیت

 1مشاهده کردید. نکته دیگر به حسب گفته کتاب، بعد از اینکه بقایی در 

از رهبری حزب استعفا « نامه سیاسیوصیت»در سخنرانی طوالنی  18دی 

خبر از مسائل پشت پرده بقایی بوده  اهلل قدیمی که گویا بی دهد، ولی می

بوی نوشته، مضار استعفاء از  18دی  7ای که در تاریخ  است در نامه

همانطور که خودتان بیان فرمودید »رهبری حزب را بوی متذکر شده 

نار رفتنتان عمالً دیگر حزب حزب در وجود شما ادغام شده است و با ک

وجود نخواهد داشت... استعفای شما از مقام رهبری یعنی امضاء سند 

رسد باز  محکومیت خودتان بدست خودتان... پیشنهادی که به نظرم می

که شفاهی خدمتتان عرض کردم تماس مستقیم با آقای  همانطوری

 {373}«صورت سکوت. خمینی است و در غیر این

بقایی تالشهای ]یی[ به منظور مالقات »گوید:  رابطه میکتاب در این 

با امام خمینی انجام داد، لیکن آن مرد بزرگ که به خوبی به ماهیت بقایی 

های او را  آشنایی داشت، هرگز راضی به این مالقات نشد و حتی نامه

  {374}«بالجواب گذاشت.

ا فرض بگیریم که در مورد مالقات بقایی با آقای خمینی حق ب

های  دانند که آقای خمینی به نامه صاحبان کتاب است. امّا آنها از کجا می

بقایی پاسخ نداده است که آنهم ممکن است بگویند، در اسناد بقایی 

تنظیم و انتشار پیدا  0377چیزی مشاهده نشده است. کتاب در سال 

سال قبل از  9اند یعنی  فوت کرده 0338کرده و آقای خمینی در سال 

به بعد آیا همیشه در  18ار کتاب، پرسیدنی نیست که شما از سال انتش

اید؟ اینها همه به کنار،  حضور آقای خمینی و یا آیا عضو دفتر ایشان بوده

اید، چرا ابداً  های آقای بقایی به خمینی را در اختیار داشته شما که نامه

وم شود اید تا معل صحبتی از محتوای هیچکدام از آنها به میان نیاورده
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های  ها در رابطه با چه موضوعات و مسائلی بوده است. نامه حداقل نامه

بقایی به تنهایی به آقای خمینی، چه آقای خمینی به آنها جواب داده 

تواند بسیاری از روابط و مسائل پشت پرده را  باشد و چه نداده باشد، می

 آشکار کند. 

های او را  نامه»ینی اید، آقای خم این روش و کار شما که ذکر کرده

ای زیر نیم  خود بیانگر این نیست که کاسه {371}«بالجواب گذاشت

 کاسه بوده است؟ 

در این رابطه این نکته قابل ذکر است که روش آقای خمینی این بود 

هایی را که از طرف شخصیتها، افراد، مقامات روحانی و غیر  که نامه

رد و یا وسیله پیک ک روحانی و حتی مقامات مملکتی دریافت می

گشت، به جز موارد مشخص که ضرورت  مخصوص برایش ارسال می

داد و اغلب شفاهی و از طریق پیغام  کرد، پاسخ کتبی بدانها نمی ایجاب می

 داد.  رسان و یا حضوری در مالقاتهایشان پاسخ می

های متعددی به ایشان نوشته و در کتابی  صدر نامه آقای بنی

توانید به آنجا مراجعه کنید تا ببینید  شده است، می مجموعه آنها منتشر

 به چند تای آنها پاسخ کتبی داده است. 

آقای هاشمی رفسنجانی دو نامه سران حزب را به آقای خمینی که 

پاسخی کتبی  0آورده است.« عبور از بحران»ر است در کتاب صد علیه بنی

های آقای  ه است. بسیاری از نامهبه آنها تا بحال در جایی دیده نشد

منتظری به آقای خمینی نیز مشمول همین قاعده است و شما پاسخ 

که ممکن بود جای  آقای خمینی تا جائی 1بینید. کتبی آنها را جایی نمی

ها  گذاشت و تا ممکن بود پاسخ کتبی به نامه پایی از خودش بر جای نمی

شود،  که بوی نوشته می هائی داد. حتی انتظار نداشت که نامه نمی

  از آن را پیش خود نگهدارد. ای نسخهنویسنده، 

ر به ایشان بدون صد های آقای بنی و به همین علت وقتی یکی از نامه

اطالع و مجوز، از آن فتوکپی برداشته شده و به خارج از کشور ارسال 

ر آلمان انتشار گردیده بود و در خارج از کشور نیز در مجله اشپیگل د

ر و آقای خمینی صد پیدا کرد و در این رابطه مشکلی مابین آقای بنی

آفرید. آقای خمینی از آقای امیرحسینی رابط، پیغام رسان و پیک 

ر صد ر به آقای خمینی پرسیده بود، مگر آقای بنیصد مخصوص آقای بنی

 3ی خود رونوشت برداشته است.ها از نامه

بقایی غیرمستقیم و از طریق بعضی از همکارانش نظیر دکتر 

محمدعلی واعظی استاندار اصفهان در دولت موقت، دکتر وحید 

دستجردی، مهندس حاتمی، اسرافیلیان، محمود کاشانی، آیت و... با 

روحانیون رابطه و همکاری داشت و مالحظه شد که حزب جمهوری 

و دیگر طرفداران روحانی و غیر روحانی حزب تا جائی از وی اسالمی 

حمایت کردند و بوی پر و بال دادند که عالوه بر عضویت وی در شورای 

مرکزی حزب جمهوری اسالمی و سپردن رهبری شاخه سیاسی، وی را به 
                                                           

آقای هاشمی رفسنجانی دو نامه بطور کامل در « عبور از بحران»ـ ر.ک. به کتاب 0
 ابتدای کتاب آورده شده است. 

. 1110می، فوریه اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسال ـ ر.ک. به کتاب خاطرات آیت1
 های آقای منتظری در این کتاب با دستخط خودشان گراور شده است. تمام نامه

که این نامه در خارج انتشار پیدا کرد، آقای خمینی و  0319ـ در همان سال 3
گفتند از دفتر ریاست جمهوری این نامه به بیرون درز پیدا کرده و  دفتر ایشان می

گفتند از دفتر آقای خمینی نامه به  نیز متقابالً میصدر و دفتر ایشان  آقای بنی
وجو از چگونگی درز پیدا  بیرون فرستاده شده است. سالهای بعد، پس از پرس

اهلل  کردن نامه به بیرون اطالع حاصل شد که آقای منوچهر مسعودی و مرحوم فتح
و  صدر و مسئول و رابط صدر در دفتر ریاست جمهوری بدون اطالع آقای بنی بنی

ها، از آن فتوکپی برداشته و تعداد محدودی در تهران و کرج  پیک مخصوص نامه
پخش گردیده و از طریق م. آزرم نعمت میرزاده و چریکهای فدائی خلق به خارج 

 از کشور ارسال گردیده و بدست مجله اشپیگل رسیده است.

شرحی که خواهد آمد، جزء مؤسسین حزب نیز قلمداد کردند. البته آقای 

اعضای انجمن حجتیه که جزو مقامات لشکری و آیت با تعدادی از 

کشوری جمهوری اسالمی بودند رابطه داشت و از این طریق نیز با آنها 

 رابطه برقرار بوده است. 
 

 آیت و ارتشیان

« 0پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد ـ»در کتاب 

. عالوه بر به میان آمد« آیت و بنیاد گروه زیر زمینی در ارتش»سخن از 

{ بعد از انتشار کتاب اطالعات دیگری در 373،}آنچه در آنجا آمده است

 آمد که به قرار زیر است:  ها بدست رابطه با آیت و بعضی از ارتشی

ـ بنا بگفته سرهنگ یکتا، سرهنگ کتیبه که فرمانده اطالعات 0

مود (، بعد از انقالب بود با چند تنی دیگر از جمله آقای مح1ارتش )رکن 

کاشانی با هم جلساتی داشتند و آقای آیت در آن شرکت کرده و برایشان 

کرد. بعد که در رابطه مسائل جاسوسی آقای کاشانی  سخنرانی می

دستگیر و مدتی بازداشت گردید، سرهنگ کتیبه را نیز بازداشت کرده و 

 از کار برکنار کردند. 

که با ملیون و  ـ بنا به اطالع یکی از اعضای قدیمی انجمن حجتیه1

ها رابطه دوستی داشت و با اینجانب نیز در ارتباط قرار  با بعضی از نهضتی

گرفت و مجاز به بردن نام وی نیستم در گفتگویی با نویسنده توضیح داد 

که آقای آیت قبل و بعد از انقالب با بعضی از ارتشهای انجمن حجتیه 

یروزی انقالب و بویژه جلسات بحث و گفتگو داشت که همه اینها بعد از پ

ر از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری، مقامات صد بعد از حذف بنی

بودند، عبارتند از:   مهمی را در ارتش و وزارت دفاع تصاحب کرده

سرهنگ کتیبه، سرتیپ نامجو، یوسف کالهدوز، سرهنگ فروزان، 

آخر بعد از سرهنگ سلیمی و سرهنگ محمدرضا رحیمی که سه نفر 

ای آنها  اینکه پستهای آنها در ارتش به دیگران واگذار گردید، آقای خامنه

را مشاور نظامی خود قرار داد و تغییرات در ارتش در ابتداء با مشاورت با 

 گرفته است.  سه نفر فوق صورت می

 01ای مشاورین نظامی خود را که از سه نفر به  امّا بعداً آقای خامنه

 داد آن سه نفر موقعیت قبلی خود را از دست دادند. نفر افزایش 

اکبر پرورش و دکتر عبداهلل جاسبی نیز  آقای آیت با آقایان علی

 رابطه دوستی و همکاری برقرار کرده بود. 
 

 آیت و حزب جمهوری اسالمی

آقای هاشمی رفسنجانی در مورد تشکیل حزب جمهوری و بعد از 

برای اینکه حزب تشکیل بدهیم،  وقتی که من جدی شدم»گوید:  آن می

 {377}«شهید مطهری مخالفتی بروز نداد، امّا با حزب همکاری هم نکرد.

دهد که آقای خمینی موافق تشکیل حزب نبود، امّا  وی توضیح می

در اثر اصرار ما و بحثهای مختلف با وی سرانجام موافقت کردند که ما 

ینی در مورد تشکیل حزب تشکیل بدهیم. بحث آقای هاشمی با آقای خم

دهد که اینان از همان روز اول درصد کسب  حزب گویا است و نشان می

 انحصاری قدرت بودند. 

موافقت امام با تشکیل حزب هم به این صورت بود که وقتی ایشان »

از پاریس برگشتند و وقتی که دولت بختیار سقوط کرد و قرار شد دولت 

خود را نشان داد. عدم وجود  اسالمی تشکیل بشود، مسأله حزب ضرورت

یک حزب متعلق به جریان همراه روحانیت، ضعف کار را خیلی مشخص 

کرد، ما مجبور شدیم که افراد نهضت آزادی را به عنوان دولت بپذیریم... 

من همین بحث را چند روز پس از پیروزی انقالب و بعد از تشکیل دولت، 

باالخره تا به »م و گفتم: خدمت امام بردم. گفتگوی صریحی با امام کرد

کردیم. امّا از این به بعد مسئول اداره کشور هستیم و  حال ما مبارزه می
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در اولین قدم شما دیدید که یک حزب کوچک توفیق پیدا کرد که دولت 

در ذهن «... بینید احزاب در بیرون فعال هستند تشکیل دهد، به عالوه می

ست. در این مورد نیز ایشان بود که روحانیت یک تشکل طبیعی ا

های مشخصی ما آن موقع داشتیم که برای ایشان از لحاظ استدالل  نمونه

روحانیت اآلن انسجامی که شما فکر »کافی بود. در هر حال گفتم: 

کنید، حتی در این شرایط ندارد. گرچه بعضی از خاصیتهای احزاب به  می

ای ادارۀ یک کشور دور از آثار منفی آنها را دارد، ولی آمادگی الزم بر

شود، خالصه اینکه  بزرگ و پر مسأله را ندارد، هر چه پیش برویم بدتر می

 « خواهیم. تشکیالت می

کنند  ایشان در پاسخ این سؤال که چرا با تشکیل حزب موافقت نمی

توانم چیزی را  حزب یک چیز تدریجی الحصول است، من نمی»گفتند:  می

فرمودند:  و می« ه باشد تأیید کنم.تواند وضعی داشت که هر زمانی می

کنید، امّا  دانم شما خوب کار می توانم تأیید کنم، چون می شماها را می»

شود و یک سازمان وجود خاصی برای خودش پیدا  حزب، یک سازمان می

جواب دادم و «.... شود. دانم ادوار بعد چه می کند و تداوم دارد، من نمی می

را تا روز قیامت تأیید کنید، اآلن در زمان  خواهید حزب شما نمی»گفتم: 

ای پیش  کنید، اگر مسأله خودتان وقتی ما متصدی کار هستیم، تأیید می

استدالل دیگرشان این بود که شماها که « گیرید. آمد، تأییدتان را پس می

خواهید حزبی بشوید باید به عنوان پدر جامعه و متعلق به همه باشید  می

ی که مقبولیت عام دارد در یک حزب که بخشی از و درست نیست نیروئ

بناست حزب »جامعه است محدود شوند. جواب من این بود که: 

ای از افکار مختلف نیروهای اسالمی طرفدار انقالب اسالمی باشد  مجموعه

تواند حالت پدری  و نه جناح فکری محدود که در اینصورت حزب می

حال ایشان پذیرفتند و موافقت ، به هر «خودش را در جامعه حفظ نماید.

     {378}«کردند که ما حزب تشکیل بدهیم.

بعد از کسب موافقت امام در جمع ما »گوید:  اگر چه آقای هاشمی می

، باهنر و من ـ به عنوان اعضای  ای، موسوی اردبیلی یعنی بهشتی، خامنه

که در کیهان سوم و چهارم  امّا بطوری {379}«مؤسس شروع کردیم.

، انتشار پیدا کرده و صریح است آقای آیت بعنوان مؤسسین 0317د اسنف

 حزب معرفی شده است. 
 

 آیت از مؤسسین حزب

با اعضای شورای مؤسس حزب  0آقای فریدون گیالنی در گفتگو

، در گزارش خود که با عکسی 0317اسفند  03جمهوری اسالمی در تاریخ 

یت، همراه است و در از آقایان هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و آ

اسالمی: از چپ  اعضای مؤسس حزب جمهوری»زیر عکس نوشته شده، 

به راست دکتر سید حسن آیت، عبدالکریم موسوی و هاشمی رفسنجانی 

ای که در این گفتگو شرکت  در گفتگو با فریدون گیالنی سیدعلی خامنه

 (03سند شماره  { )پیوست381«}ندارد.داشت در عکس حضور 

اهلل بهشتی، همۀ اعضای  جز آیت»کند:  نی گزارش میآقای گیال

امضاءکنندگان اعالم موجودیت حزب جمهوری اسالمی را در برابر دارم. 

های نخستین را نسبت به این  تردید ضرورت آگاهی حاصل این نشست بی

سازمان سیاسی جدید، به کار خواهد آمد و نقطه نظرهای عمومی این 

پرسم و چهار امضاء کننده یا مؤسس،  ن میحزب را روشن خواهد کرد. م

ای ـ دکترسید حسن آیت ـ عبدالکریم  دهند، سیدعلی خامنه پاسخ می

اند که به نوشتن اسمشان  موسوی و هاشمی رفسنجانی. از من خواسته

  {380}«هیچ عنوانی و پسوندی. بسنده کنم، بی
                                                           

 3پنجشنبه  توانند به کیهان ـ کسانی که مایل به اطالع تمام گفتگو هستند، می0
، ص 01341، شماره 18اسفند  1و کیهان شنبه  1، ص 01344، شماره 0318اسفند 

 مراجعه کنند.  1

هد د هجوم و استقالل مردم نشان می»گوید:  ای می سید علی خامنه

که تأسیس این حزب ضرورت و نیازی اصیل بود. همین دور روز پیش 

هزار داوطلب تقاضای عضویت  01ظرف هشت ساعت در حدود 

  {381}«کردند.

ی انقالب  تجربه»گوید:  آقای آیت در بخشی از سخنان خود می

عظیم اسالمی اخیر نشان داد که رهبری جنبش، بیش از هر دسته و 

های انسانی احترام قائل است ولی بعضی از  دیجمعیت دیگر برای آزا

اند، در  جرائد مثالً حکومت اسالمی را حکومت روحانیون قلمداد کرده

که مثالً در دولت موقت کنونی، روحانیت حتی به اندازۀ کمیتش  حالی

 {383}« سهمی ندارد.

اگر مخالفان ایدئولوژی اسالمی با لباس و »افزاید:  دکتر آیت می

ن ظاهر نشدند، حکومت اسالمی جدّاً امنیّت آنها را تأمین ماسک دیگرا

کند و وسایل ابراز عقیده را با ابعاد وسیع در اختیارشان قرار  می

 {384}«دهد. می

و در مسائل اقتصادی، حزب ما »گوید:  آیت در مورد اقتصاد می

داری  متکی، بر نظریه اسالم است. اقتصاد اسالمی با اقتصاد سرمایه

یچگونه قابل انطباق نیست. ضمناً، دیگر نظرات اقتصادی هم، کنونی، ه

کند. اسالم نظام اقتصادی خاصی  صد در صد با اقتصاد اسالمی تطبیق نمی

   {381}«دارد که مورد قبول صد در صد این حزب است.

با اشاره به آخرین حرف »گوید:  گزارشگر کیهان آقای گیالنی می

نه تنها رسالتی جهانی در مبارزه با دکتر آیت که حزب جمهوری اسالمی 

هر گونه استعمار و استثمار برای خود قایل است. تا پا گرفتن حزب 

 {383}«کنیم. حرفمان را تمام می

نخستین مصاحبۀ حزبی، »آقای هاشمی رفسنجانی تحت عنوان 

اهلل  وگوی حزبی ما با مطبوعات در غیاب آیت نخستین گفت»گوید:  می

ای، آیت موسوی اردبیلی، من و دکتر  اهلل خامنه تبهشتی و با حضور آی

، انجام 0317اسفند  3حسن آیت، با روزنامه کیهان در تاریخ 

 {387}«گرفت.

وقتی به فهرست اسامی اولیه اعضای شورای مرکزی حزب 

افکنده شود، عالوه بر خود آیت دوستان و اسالمی نظری  جمهوری

د محمود کاشانی در آن دیده همکاران دیگر وی نظیر عبداهلل جاسبی، سی

وسیله مؤسسین حزب  1{ انتخاب اعضای شورای مرکزی388شود.} می

از  اند، قبل خلق الساعه نبوده، حساب شده و با شناختی که از آنان داشته

پیروزی انقالب صورت گرفته است. آقای هاشمی رفسنجانی چنین 

برای  قبل از تشکیل حزب و اعالم رسمی آن، آمادگی»گوید:   می

سازماندهی کامل بود؛ اساسنامه را هم آماده کرده بودیم و بر روی اعضای 

شورای مرکزی نیز قبل از انقالب فکر کرده بودیم... و سرانجام همان 

ترکیب مورد نظر را به عنوان اعضای اولیه شورای مرکزی حزب جمهوری 

 {389}«اسالمی تشکیل دادیم.
قلمداد شده و بعضی از اینکه ابتداء آیت جزء مؤسسین حزب 

اند، نبایستی  دوستان و همکارانش نیز عضو شورای مرکزی حزب شده
رابطه با بقایی و حزب زحمتکشان  این عمل زعمای حزب جمهوری بی

بوده باشد. حتی حزب زحمتکشان و بقایی از نظر آقای رفسنجانی، عضو 
مؤسس و شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی، حزبی خوش نام و 

اند. آقای  هایی کرده شده است و به ایشان توصیه خته شده تلقی میشنا
ساعت »نویسد:  ، می31اردیبهشت  4رفسنجانی در یادداشت جمعه 

هشت صبح، آقایان دکتر وحید، الشریف و مهندس حاتمی به منزل 
گفتند  آمدند، ... دربارۀ جذب آقای ربّانی شیرازی اصرار داشتند و می

                                                           

نفر اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی به  31ـ برای اطالع از نام هر  1
 سند فوق مراجعه کنید.



 

 71 

بازنشسته سیاسی شده و به درد نسل امروز دکتر ]مظفر[ بقایی 
  {391}«خورد. الشریف و حاتمی از حزب زحمتکشان هستند. نمی

 

 فاز آخر کار بقایی

براساس آنچه در این تحقیق تحریر گردید، از زمان نهضت ملّّی 

شدن نفت، بقایی با خط نوری کاشانی بهبهانی خمینی، همگام و همراه 

ینکه به آنها اعتقاد داشته و یا مرید آنها بوده و بوده است امّا نه به دلیل ا

دانسته است بلکه بدلیل اینکه اینها تودۀ  یا آنها را الیق و کاردان می

کشند و این نیرویی است  عامی را پشت سر خود داشته و همراه خود می

 برداری کرد.  شود برای مقاصد خود از آنها بهره که می

طلب بود و در دوران شاه به  هطلب، جا بقایی که شخصیتی فرصت

وزیری راضی نبود و در هر زمانی آماده پریدن به قله  کمتر از نخست

ای بود، در زمان حکومت ملّّی، دکتر محمد  قدرت به هر قیمت و وسیله

وزیری، از پشت به مصدق خنجر  مصدق برای قبضه کردن پست نخست

ن با کودتاچیان و زد و در فراهم آوردن زمینه داخلی کودتا و موفقیت آ

سازان داخلی آن همکاری و همگامی داشت. وی در تمام  سایر زمینه

 دوران با روش منافقانه و ماکیا ولیستی عمل کرده بود. 

اهلل کاشانی با بقایی از دوران آماده کردن شرایط داخلی کودتا و  آیت

بعد از کودتا تا در قید حیات بود، همراه و همگام بود. و وی را 

 دانست. الموجودین میخیر

دانست و در  اهلل صدوقی وی را متخصصی با بینش عمیق می آیت

نامه خود نظرش را بوی یادآوری کرده است و در رابطه با فضای باز 

شاه و سطحی « مانورهای دموکراتیک»سیاسی شاه و یا به تعبیر خود وی 

 به وی { را390نیست،}بودن همۀ آنها از بینش عمیق بقایی مخفی 

 کند. یادآوری می

کند و نه  دانست که نه اشتباه می و خود بقایی، خودش را کسی می

من که بقایی هستم این عده را »گیرد:  تحت تأثیر اطرافیان قرار می

کنم و نه تحت تأثیر اطرافیان قرار  ام و من هم نه اشتباه می منصوب کرده

تأثیر قرار دهد او  توانست مرا تحت گیرم زیرا اگر کسی از اطرافیان می می

 {391}«شد. خودش دکتر بقایی می

و آیت نیز وی را شخصیتی هم ردیف مصدق بلکه باالتر از مصدق 

دانست و تا در قید حیات بود و تا قدرت داشت علیه مصدق عمل کرد  می

و بطور سیستماتیک از مصدق و اعمالش تنقید و حتی تا توانست دست 

ت به مصدق زد. امّا به حزب زحمتکشان نسببه تحریف تاریخ دبیرستانی، 

تواند کشور را از ورطه  نگریست که می ای می و بقایی به عنوان تنها دسته

{ و از این رو وی در مجلس شورای اسالمی 393هالکت نجات بخشد.}

با دکتر بقایی بوده امّا صداقتش را تا به  11اعتراف کرد که حداقل تا سال 

 {394بیند.} هم هیچ ایرادی نمی آخر قبول دارد و در افکارش

مشی وی و  با وجودی که حزب جمهوری اسالمی از آیت و خط

دانستیم خالف  اش با بقایی مطلع بودند و اگر هم بگویند نمی رابطه

اند زیرا هم پرونده ساواک و هم آموزش و پرورش وی را  حقیقت را گفته

لع بودند که وی ضد در سمنان در اختیار داشتند و عالوه بر آن کامالً مط

مصدق و ضد نهضت مل ّّی است و از قبل هم با وی رابطه داشتند و اگر غیر 

ای به محض پیروزی انقالب جزء  بود ممکن نبود یک فرد ناشناخته از می

اسالمی و به عضویت شورای مرکزی و رهبر  مؤسسین حزب جمهوری

فاع همه گذاری و د شاخه سیاسی آن در آورند. علت اصلی این سرمایه

 جانبه از آیت به دلیل روابط وی و بخشی از روحانیون حاکم با بقایی بود. 

، آقای بقایی و 0318ماه  دی 1بعد از پیروزی انقالب تا کمی قبل از 

دست یارانش از والیت فقیه و خط نوری ـ کاشانی ـ خمینی حمایت و 

ساسی که نویس قانون ا پشتیبانی کردند و بعد از اینکه دولت موقت پیش

در آن صحبتی از والیت فقیه به میان نیامده بود، تهیه و برای اطالع عموم 

اش  که خود در وصیتنامه سیاسی و نظرخواهی انتشار پیدا کرد همانطوری

یادآوری کرده از والیت فقیه حمایت کرده و طرحی نیز برای آن نوشته 

وسیله دولت  نویس قانون اساسی که است. حزب بقایی بعد از انتشار پیش

ای بر ضد آن منتشر کرد و پرسید سهم  موقت تهیه شده بود، جزوه

طرحی شود. از حامیان سرسخت مجلس خبرگان بود و  روحانیت چه می

نیز برای قانون اساسی والیت فقیه در هفتاد و چند صفحه تهیه کرده 

 {391بود.}

آقای آیت نیز در مقر حزب جمهوری اسالمی گفت من تالش کردم 

ه قانون اساسی در مجلس خبرگان را از صورت غربی به اسالمی در آورم ک

 {393}و من باعث تصویب رساندن اصل والیت فقیه هستم.

های دادستانی و سپاه پاسداران، بعد  حسب اطالعات اینجانب از بچه

از دستگیری بقایی و بازجوئی از وی و دسترسی به اسناد و مدارکش 

ت دستیار بقایی بوده و از طرف بقایی و حزب شود که آقای آی معلوم می

زحمتکشان مأمور بوده که طرح والیت فقیه را در مجلس خبرگان به 

 تصویب برساند. 

حال جای این سؤال خالی است که چرا بقایی از طریق دوستان و 

همه کوشش در طرح و تصویب والیت فقیه به خرج  دست یارانش این

 داده است؟ 

لم علت آنست که بقایی در تمام عمر کوشش به نظر صاحب این ق

داشت که به قله قدرت صعود کند. در رژیم گذشته )مشروطه سلطنتی(، 

وزیری بود. امّا بعد از پیروزی  آخرین قله در نظر او اشغال پست نخست

انقالب و انقراض سلطنت، وی راه رسیدن به قله قدرت را از طریق 

 دید.  می ای روحانیت روحانیت و پشتوانۀ توده

آقای خمینی تا این زمان هنوز کوچکترین حرفی از والیت فقیه به 

ها و تودۀ مردم و گروههای مختلف  میان نیاورده بود. زیرا وی هنوز از ملی

خواست که با طرح والیت فقیه وحدت و پیروزی  واهمه داشت و نمی

کرد که  بدست آمده را دستخوش اختالف و تفرقه کند و فکر هم نمی

ها تا این حد متفرق و از هم دور هستند. از طرف دیگر  ها و مصدقی لّّیم

سعی داشت که هر چه سریعتر قانون اساسی جمهوری اسالمی به تصویب 

جمهور انتخاب بشود و مجلس شورای ملّّی  ملّّت ایران رسیده رئیس

طریق تمام ارگانهای اساسی و اصلی کشور تثبیت  تأسیس گردد و بدین

نویس قانون اساسی وسیله  که اگر پس از تصویب پیشگردد. اینست 

دولت موقت و شورای انقالب و تأیید آقای خمینی و سایر مراجع از طریق 

پرسی به تصویب ملّّت رسیده بود. علیرغم انتشار جزوه انتقاد بقایی  همه

نویس قانون اساسی و طرح والیت فقیه آنها  و حزب زحمتکشان از پیش

هوری اسالمی و آقای منتظری و بعضی از روحانیون که به اطالع حزب جم

دیگر رسیده بود، فرصت از بقایی و روحانیت گرفته شده بود. آقایان 

ر در مورد صد اهلل سحابی و بنی هاشمی رفسنجانی، مهندس عزت

نویس قانون اساسی و تصویب آن توضیح تقریباً یکسانی از زایش  پیش

ل بحثهای دولت موقت، شورای انقالب و آقای مجلس خبرگان از خال

قرار بود بحث شود راجع به »گویند:  ر میصد دهند. آقای بنی خمینی می

نویس قانون اساسی در مجلس مؤسسان تصویب بشود یا  اینکه آیا پیش

تصویب آن به رفراندوم گذشته شود. اعضای حزب جمهوری اسالمی در 

ای موافق بودند که  ی بهشتی، رفسنجانی و خامنهشورای انقالب یعن

نویس به رفراندوم گذاشته شود. مهندس بازرگان، سحابی )دکتر  پیش

ر. ن( موافق بودیم با تشکیل صد سحابی. ن( و... و من )یعنی آقای بنی

ای در شورای انقالب، از آن طرف ]یعنی از  مجلس مؤسسان... در جلسه

هی مگید مجلس مؤسسان، »فراندوم[ آقای رفسنجانی گفت: طرفداران ر

آیند؟ یک مشت متعصب خشک  کنید چه کسانی می مؤسسان، خیال می
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ای را هم رفسنجانی بکار برد که فالن  آیند و یک کلمه و متحجر. اینها می

کنند توی قانون اساسی بگذارید آقا! این قانون اساسی که به این  می

بله، همین آقای رفسنجانی این « ویب بشود.پاکیزگی تهیه شده تص

    {397}«فرمایش را کرد.

همین بیان که در مورد تصویب قانون اساسی از طریق رفراندوم و یا 

رساند که دولت موقت،  القولند، می مجلس مؤسسان، همه تقریباً متفق

و  ر از بافت درونی کشورصد نهضت آزادی، مهندس بازرگان و بنی

اند و طرف  خبر بوده چگونگی ترکیب شبکه نفوذ افراد در بطن جامعه بی

دار والیت فقیه شدند، درک و  مقابل آنها، همان کسانی که بعداً جانب

تری از تحجر، تعصب خشک و شبکه نفوذ، همین  شناخت درست

 اند.  سران از جامعه موجود داشته خشک

ط را گرفت پیشنهاد به هر حال آقای طالقانی برای حل مشکل وس

کرد که نه رفراندوم و نه مجلس مؤسسان، بلکه مجلس خبرگان با اعضائی 

نفر تشکیل گردد و در آن مجلس قانون اساسی به تصویب  31ـ71حدود 

برسد. آقای خمینی هم از این پیشنهاد خوشش آمد و دستور داد همین 

 کار را بکنید. 

ر بقایی و حزب تشکیل مجلس خبرگان فرصتی طالیی در اختیا

زحمتکشان و روحانیت و آقای خمینی گذاشت. آقای خمینی که وزنه 

طرفداران والیت فقیه را در آنجا سنگین دید و طرف مقابل را ضعیف و 

 پراکنده یافت، سخت آن را چسبید و آنچه که بنا نبود بشود، شد.

اساسی مصوب دولت موقت،  نویس قانون بقایی که تا انتشار پیش

انقالب و تأیید آقای خمینی، خود را در خط نوری ـ کاشانی ـ شورای 

کرد که حمایت آن خط  خمینی، نشان داده بود و به حساب خود فکر می

ای  را برای صعود به قله قدرت به همراه خواهد داشت و این مطلب از نامه

، از کرمان برای آقای خمینی نوشته استشمام 0319که بقایی در دیماه 

 اش در کنار روحانیون تأکید داد.  به سوابق گذشتهشود و  می

 اهلل العظمی امام خمینی دامت برکاته محضر مبارک حضرت آیت»

امان با هر گونه دیکتاتوری و وابستگی به  پس از سی سال مبارزه بی

شرق و غرب زیر شعار راستی و آزادی آنهم در کنار جناح سالم روحانیت 

ریزی  ز نهضت اسالمی و مشارکت در پیدریغ و شجاعانه ا و حمایت بی

 « 0.اسالمی.. جمهوری

ر، دقیقاً صد ها و بنی آقایان آیت و بقایی برخالف نهضت آزادی، ملی

اشعار داشتند که آقای خمینی و بخش تعیین کننده حزب جمهوری 

اسالمی و مابقی روحانیون خط نوری ـ کاشانی ـ خمینی، ضد مصدقی، 

ها به  هستند و الجرم، آبشان با نهضت آزادی و مصدقی  ی و ملیضد آزاد

یک جوی نخواهد رفت. و عالوه بر آن مطلع بودند که روحانیون خط نوری 

ـ کاشانی ـ خمینی، بقایی را خیرالموجودین و دارای بینشی عمیق 

 دانند.  می
ها نه  اش نظیر ملیون و مصدقی از طرف دیگر بقایی و دار و دسته

ای الیق و توانا برای اداره کشور به حساب  روحانیون را دستهتنها 
کردند که در صدد قبضه کردن  آورند بلکه در اوایل فکر هم نمی نمی

دانستند که در بین تودۀ مردم نفوذ  قدرت هستند. تنها آنها را قشری می
دارند و قادرند که آنها را پشت سر خود بسیج کنند و به حرکت درآورند 

 ر به رهبری معنوی کشور قناعت خواهند کرد. و حداکث
با چنین تفکری آیت و بقایی به پشتیبانی و حمایت از روحانیت و 
والیت مطلقه فقیه و تصویب آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ای که رهبری انقالب  کردند با حمایت و نفوذ گسترده برخاستند و فکر می
اش کسی را نخواهند داشت و به  دسته و روحانیت دارند و بهتر از بقایی و

فقیه  اش به نیابت از ولی حمایت از بقایی برخواهند خاست و وی و دسته
                                                           

 ـ این سند رویت شده است. )نویسنده(0

 بر مسند اجرائی کشور خواهند نشست. 
بعد از پیروزی انقالب و تشکیل دولت موقت، به دلیل باز بودن 

ها، احزاب، افراد و شخصیتهای مختلف وارد  فضای سیاسی کشور، دسته

تهای سیاسی شده بودند و با عرضه کردن توانائی، استعداد و برنامه فعالی

خود برای اداره کشور و حل مشکالت آن، هر کدام به تناسب، جا و 

موقعیتی در بین جامعه برای خود باز کرده بودند. در میان آنها آقای 

اسالمی و  ر در نوک پیکان قرار داشت. با تأسیس روزنامه انقالبصد بنی

ایجاد بحث آزاد جهت دستیابی به راه حل معضالت کشور و شرکت در 

سخنرانیهای مختلف در سراسر کشور، عضویت در شورای انقالب و پس 

از استعفای دولت موقت، اداره بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی 

وسیله دوستان و همکارانش و با جهت دادن و هدایت ایشان، بعنوان نفر 

طلب و مصدقی در  وم کشور و شخصیتی توانا، الیق، آزادیخواه، استقاللد

بین تودۀ مردم جا افتاده بود و کامالً در فضای کشور آشکار شده بود که 

در صورت نامزد شدن برای احراز پست ریاست جمهوری، آراء مردم را 

 پشت سر خواهد داشت. 

یاست آن و باگشایش مجلس خبرگان و انتخاب آقای منتظری به ر

آقایان بهشتی و آیت بعنوان نایب رئیس اول و دوم که البته در همان 

جلسه اول آقای منتظری، آقای بهشتی را برای اداره مجلس جانشین 

خود قرار داد، معلوم شد که وزنه طرفداران والیت فقیه، سنگین تر از 

نویس   مخالفان آن است و به همین علت از همان روز اول پیش

اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقالب و تأیید آقای خمینی و  قانون

سایر مراجع به کناری نهاده شد و مجلس از نو شروع به تدوین قانون 

با  کرد. ،اساسی که در آن والیت فقیه دارای اختیارات نامحدود بود

یت ر بود، جلو تصویب والصد ایستادگی تنی چند که شاخص آن آقای بنی

مطلقه با اختیارات نامحدود گرفته شد. توضیحات آقای هاشمی 

رفسنجانی در مورد تشکیل مجلس خبرگان و تصویب والیت فقیه گویا 

 است: 
ام، اصل والیت فقیه و محتوای آن را  که پیش از این گفته همانطوری»

امام، سالها پیش در نجف بحث کرده بودند و تقریباً از نظر تئوری موضوع 
شن بود، امّا در مورد شکل اجرائی آن فکر نشده بود. به همین دلیل در رو

نویس قانون اساسی ـ که جمعی از کارشناسان و حقوقدانان با دیدن  پیش
قوانین اساسی دنیا آن را تهیه کرده بودند ـ بحثی از والیت فقیه نیامده 

مان  هننویس در شورای انقالب که آمد، آنجا این بحث، به ذ بود. آن پیش
نویس پس از تصویب شورای  نرسید که بگنجانیم و وقتی هم این پیش

انقالب، خدمت امام دادیم و حضرات آیات گلپایگانی، شریعتمداری، 
و دیگر علمایی که آن موقع بودند، آنها هم گنجاندن این  1نجفی مرعشی

بحث در متن قانون به ذهنشان نرسید. در برخی محافل و مطبوعات، 
در این زمینه وجود داشت و حتی آقای منتظری، در آستانه  بحثهایی

ای کرد و خواستار گنجاندن والیت  انتخابات مجلس خبرگان، مصاحبه
فقیه در قانون اساسی شد ولی بطور رسمی این بحث تا تشکیل مجلس 
خبرگان، در جای دیگر مطرح نشد، امّا در همان اوایل کار این مجلس، 

داده شد که بعضی از اعضاء از جمله آقای  پیشنهادی در این زمینه
منتظری و آقای بهشتی، از آن حمایت کردند و مسئله را تا تصویب نهایی 

 [، پیش بردند. 0318شهریور  10]در تاریخ 
امام )ره( هم وقتی این بحث بطور جدی مطرح شد و متوجه شدند 

دند نویس قانون اساسی بوده است، خیلی محکم ایستا این نقص در پیش
   {398}«و از آوردن مسئله والیت فقیه در قانون اساسی دفاع کردند.

فقیه براساس قانون اساسی تصویب شده، محدود به  اختیارات ولی

                                                           

عشی و گلپایگانی موافق والیت فقیه ـ حضرات آیات شریعتمداری، نجفی مر1
 «به ذهنشان نرسید.»که آقای هاشمی رفسنجانی آورده که  نبودند و نه آنطوری
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فقیه  اختیاراتی شد که چهارچوب آن مشخص و معین گردیده بود. ولی

ها را نداشت.  اساسی حق دخالت و تجاوز به سایر زمینه براساس آن قانون

 1111که ریشه سلطنت  قیقت آنست که آقای خمینی به لحاظ کسیامّا ح

ساله را برانداخته و رهبری انحصاریش بر انقالب تثبیت گشته بود، خود را 

دانست تجاوز  دانست و به هر جا که صالح می مقید در آن چهارچوب نمی

 کرد.  و دخالت می

ارات قانون اساسی جمهوری اسالمی که در آن والیت فقیه با اختی

 01و  00محدود گنجانده شده بود، پس از تصویب در مجلس خبرنگان، در 

 پرسی به تصویب ملّّت ایران رسید.  ، در یک همه0318آذر 

در این رابطه تمام محاسبات و معادالت آیت و بقایی غلط از آب 

توانستند از وی حمایت کنند بلکه جوّ  درآمد و نه تنها روحانیون نمی

داد که حتی نام بقایی را بر زبان آورند که بر زبان آوردن  کشور اجازه نمی

 گشت.  ای منفی محسوب می نام وی نکته

تا تاریخ فوق نه تنها بر بقایی و آیت باید روشن شده باشد که 

روحانیون خود در صدد تصاحب کامل قدرت هستند بلکه خط نوری ـ 

مهوری کاشانی ـ بقایی و خمینی به رهبری دکتر بهشتی و حزب ج

اسالمی کاندیدای مشخص خود را برای تصاحب پست ریاست جمهوری 

خواهند داشت و هیچ شانسی برای بقایی و حزبش باقی نمانده است. 

کردند که نامزد پر قدرت دیگری برای احراز  عالوه بر آن مشاهده می

جمهوری، در این فاز و مرحله، در مقابل حزب جمهوری قرار  پست ریاست

نس خود آنها را در صورت سکوت آقای خمینی نزدیک به دارد که شا

نمود که آقای خمینی در آن  صفر مبدل خواهد کرد و خیلی بعید می

 مرحله آشکار و رسماً از نامزدی معیّن حمایت کند و همین جور هم شد. 

اش را نقش بر آب دید.  بنابر این بقایی که تمام رؤیا و آرزوی دیرینه

آیت و بقایی، در دو نقش مختلف برای هدفی  از این مرحله به بعد

 مشخص وارد عمل شدند.   
 

 بقایی و آیت در دو نقش

که از پرونده بازجوئی بقائی، در داستانی انقالب به بیرون درز  بطوری

اهلل سحابی  پیدا کرده بود و بازجویان زندان اوین به آقای مهندس عزت

نیز آ ن را « مظفر بقاییزندگینامه سیاسی دکتر »گفته بودند و کتاب 

زاده، مدتی قبل از  کند، ژنرال اویسی از طریق منصور رفیع تأیید می

با بقایی تماس برقرار « وصیتنامه سیاسی»سخنرانی بقایی، موسوم به 

ای نه چندان دور کودتایی  کند و بوی قول داده شده بود که در آینده می

اند و  است جمهوری پذیرفتهانجام خواهد شد و رهبران کودتا شما را به ری

 {399.}اند داده .O.Kها نیز بدان  آمریکایی

اسالمی  بدین علت بقایی برای اینکه خویشتن را در قبال جمهوری

آلترناتیوی جلوه دهد، ناگهان آقای بقایی هیئت رئیسه و اعضای باالی 

وصیتنامه »حزب زحمتکشان را جمع کرد و در یک سخنرانی طوالنی 

را ایراد کرد و به ظاهر خود را بازنشسته نشان داد امّا در خود « سیاسی

باطن آماده کودتا بود تا که در اثر آن قله قدرت را تصاحب کند. بقایی 

ها را به خاطر پشتیبانی اصولی از  ما تا امروز بسیاری از ناروایی»گفت: 

کنم که با ادامۀ سکوت و  کم احساس می ایم ولی کم نهضت تحمل کرده

گوئیم. وجهه سیاسی من  خودمان داریم به خودمان هم دروغ می توجیه

{ 411}خواهی وارد دروغ و تقیه بشوی؟ زند که تا کجا می به من نهیب می

ای دیکتاتور با استفاده از وجهۀ امام برگردۀ مردم با  او افزود یک عده

    {410}«کنند.  خواهند می اند و هر کاری می اطالع سوار شده ایمان ولی بی

در « آنکه گفت نه»زاده متن سخنرانی بقایی را تحت عنوان  رفیع

 { 411کرد.}آمریکا منتشر 

مؤلف کتاب زندگینامه سیاسی بقایی که تمام اسناد و مدارک بقایی 

 نویسد:  را در اختیار داشته می

زاده با بقایی ارتباط  اویسی از طریق منصور رفیع»ارتشبد غالمعلی 

وصیتنامه »ود. قبل از سخنرانی بقایی موسوم به تلفنی برقرار کرده ب

، جبهه ضد انقالب طرفدار رژیم سلطنت ظاهراً لیدر خود را «سیاسی

یافته بود... او اینک از طرف دولتمردان جمهوری اسالمی به کلی ناامید 

توانست قابل تصور باشد مگر اینکه  شده بود و هیچ جایگاهی برای او نمی

  {413}«ت ضد انقالبی قرار گیرد. در موضع رهبری یک حرک

مدتی قبل از ایراد این سخنان )وصیتنامه »افزاید که  کتاب می

سیاسی. ن( جبهه ضد انقالب طرفدار اعادۀ رژیم سلطنتی برای سرنگونی 

زاده با بقایی  جمهوری اسالمی با او وارد مذاکره شده اویسی از طریق رفیع

به زودی در ایران در خدمت او  گفتگوی تلفنی کرده و وعده داد که همه

خواست حوادث سالهای نهضت ملّّی را بار دیگر  خواهند بود. بقایی می

  {414}«تکرار کند.

مأموران اطالعاتی جمهوری اسالمی، از طریق شنود کردن مکالمات 

شوند، و به پرونده ساواک وی مراجعه  ژنرال اویسی بوی مشکوک می

ها، تمام  ساواک داشته و هم با آمریکاییبینند که هم رابطه با  کرده، می

شود که  کنند و بوی اجازه داده می مکالمات وی و حرکاتش را کنترل می

به آمریکا سفر کند و بعد از دریافت تمام اطالعات، در آخرین لحظات وی 

  {411کنند.} میدستگیر  0333را در اول فروردین 

ها و  رابطه با دستگیریهای باالی سپاه که در آن زمان در  یکی از رده

زندان اوین بود، حسب گزارش بازجویانش برایم فاش ساخت، بقایی بعد 

از فاش شدن تمام اسرارش و همکاریش با آمریکا و سیا و ژنرال اویسی 

گوید، همه چیز من  زند و می در حضور بازجو، دو دستی بصورت خود می

م به خودکشی تمام شده است. و بدون اینکه چیزی بروز بدهد، تصمی

 گیرد.  می

بازجویانش به این مسئله توجه نکرده بودند، که وی الکلی شدیدی 

نوشیده است، مشروب را از وی  بوده و همیشه مشروب همراه داشته و می

گیرند، از طرف دیگر چون سالیان بوده که بیماری قند داشته، خودش  می

این است که اگر کرده است. خاصیت آنسولین  آنسولین به خود تزریق می

کشد. وی که تصمیم به  کند و می در بدن قند نباشد، شخص را فلج می

گیرد، بدون وجود قند در بدن آنسولین به خود تزریق  خودکشی می

 {413کند.} می

 ها این پاسدار ارشد که در آن موقع در ارتباط با زندان اوین و زندانی

کند  رود، مشاهده می میبود افزود: وقتی یکی از پاسدارها به سلول وی 

که صورتش کج و معوج شده و در حال احتضار است. فوراً وی را به 

کنند که از مرگ وی  رسانند و هرچه اطباء کوشش می بیمارستان می

کنند کار از کار گذشته است. آن پاسدار  جلوگیری کنند، مشاهده می

العات ارشد افزود چون هنوز اطالعاتی داشت که بدرد دادستانی و اط

خورد، خیلی کوشش شد که از مرگش جلوگیری بعمل آورند، امّا کار از  می

کار گذشته بود و کوشش آنها مؤثر واقع نشد و بدینسان در بیمارستان در 

 درگذشت و پرونده حیات وی بسته شد.  0333آبان  13تاریخ 

کرد  آیت نیز که خط بقایی و برای به قدرت رساندن وی کوشش می

ر بود که با وسیله قرار دادن مذهب و جلب حمایت رهبران بر این نظ

توان قله قدرت را فتح کرد و همانطوری که در بخشی از این  مذهبی می

اش به بقایی  تحقیق مالحظه شد که وی چگونه اینگونه روشها را در نامه

کند که باید رسالت  دهد. در همان نامه به بقائی یادآوری می توضیح می

 ای ایفا کند. «کاوه»یران را به مثابه نجات مردم ا
کند که احتیاج به یک  پس از قرنها مجدداً جامعه ما احساس می»

کاوه دارد که با برافراشتن درفش خود مردم را از دست ضحّاک زمان 
ای را با تمام وجود خود  برهاند. و چون جامعه احتیاج به چنین کاوه
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که  ی پیدا خواهد شد همانطوریا کند، خواه ناخواه چنین کاوه احساس می
کنند و تاریخ  اهلل خمینی پیدا شد. آن عده از مردم که عمیق فکر می آیت

اند و از مقتضیات زمان به خوبی آگاهند و  معاصر را به خوبی مطالعه کرده
غرض و مرضی هم ندارند، بدون استثنا چشمِ انتظارشان به شما دوخته 

کنند. چون الاقل نشان  تجو میشده و آن کاوه را در وجود شما جس
اید که صمیمانه خواهان نجات مملکت هستید و هیچگاه حاضر  داده

  0«نیستید به خاطر جا و مقام با خون مردم بازی کنید.
گذارد که آقای آیت نه  این مطلب جای هیچ شک و شبهه باقی نمی

دانسته و بدنبال  تنها آقای خمینی را رهبر و نجات دهنده کشور نمی
در کسوت دکتر بقایی بوده « ای کاوه»اسالم نیز نبوده، بلکه چشم به راه 

است و منافقانه و برای رسیدن به هدف خود بعنوان وسیله آقای خمینی 
برای  1و روحانیت، اسالم و والیت فقیه را ـ به همان نحوه که در نامه خود

زی کرده است. بدین علت بعد از پیرو بقایی توضیح داده ـ مطرح می
انقالب با روحانیون حزب جمهوری، دست به تشکیل حزب جمهوری 

 اسالمی زد و با حمایت آنها به مجلس راه یافت. 

، که در بخش 19مرداد 04حسب نامه آقای خلخالی به کیهان در 

اله خلخالی  آیت و مجلس نقل گردید، آیت در زمان دولت موقت به آیت

ام و  سته لیستی تهیه کردهاز میان اساتید و افراد برج»گفته است 

 «مشغولم که در آیته کابینه تشکیل بدهم...
ر که به حساب وی یک شخصیت اسالمی، ملی صد بعد از اینکه بنی

و مصدقی بود، به ریاست جمهوری انتخاب شد، وی که کینه مصدق و 
اسب طرفدارانش را به دل داشت، بالفاصله شروع به آماده کردن زمینه من

مرداد وسیله بقایی ـ کاشانی و سایر  18کودتا، شبیه آنچه در کودتای 
 ایادی آنها، انجام شده بود، کرد. 

دانست آقای خمینی و روحانیون خط نوری ـ کاشانی ـ  وی که می
بندی  بقایی و خمینی، ضد مصدق و ملی هستند، بالفاصله به دسته

کرد این  و سخنرانی میرفت  پرداخت و هر جا می« کاشانی»و « مصدقی»
زد تا جامعه را به دو قطبی انقالبی خط امامی و ضد  تضاد را دامن می

سازیهای  انقالبی خط مصدقی و ملی و ملیت تبدیل کند و در این زمینه
ر را در صد کردند، بنی گوناگون که حزب جمهوری نیز وی را همراهی می

کودتای خزنده وی که در روزنامه انقالب  مقابل خمینی قرار دهد و برنامه
 اسالمی انتشار پیدا کرد در همین راستا بود. 

گرچه حزب زحمتکشان، بقایی و آیت، سرانجام موفق به تصاحب 
قله قدرت نشدند، امّا در تخریب خط آزادی و استقالل و انحراف اهداف 

بود،  اصلی انقالب که آزادی، استقالل و جمهوری مردمی اسالمی و ملی
 تأثیرگذار و موفق بودند. 

 

 

 فصل چهارم

 ر و فرماندهی کل قواصد آقای بنی
 

، یعنی 18بهمن  31قبالً متذکر شدم که آقای خمینی در تاریخ 

ر را به صد روز پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، آقای بنی 01درست 

 نیروهای مسلح منصوب کرد. نمایندگی خود به سمت فرماندهی کل 

ارتش کشور که بایستی حافظ مرزهای کشور در هر زمان و مکانی 

                                                           

ـ زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه مطالعات و 0
 109، گراور این قسمت از دستخط آیت در ص 111، ص 0377پژوهشهای سیاسی 

 همین کتاب آمده است. 

برای  0341ای است که آیت در تاریخ یکشنبه سوم آذر  صفحه 94ـ منظور نامه 1
 آقای بقایی نوشته است.

باشد، چه به لحاظ اعدام و زندانی کردن غالب فرماندهان آن و چه به 

لحاظ خارج شدن نفراتش از آن که در اثر انقالب حاصل شده بود، ته 

ولی گشته بود، در اش نیز بدلیل جو ترسی که از انقالب بر آنها مست مانده

 برد.  ای به سر می یک وضعیت آشفته

بدلیل بهم ریختگی سیستم فرماندهی ارتش که از رأس تا ذیل آن 

گری و  کرد، روحیه نظامی برد و تبعیت نمی کسی، از کسی فرمان نمی

ای به  قدرت نظامی در ارتش از بین رفته و در ترس و هراس و وضع آشفته

تحریم نظامی و اقتصادی، ارتش را از دریافت  که برد و با وجودی سر می

ادوات نظامی و قطعات یدکی محروم ساخته بود، کشور در کردستان با 

طلبان گروههای مسلح، عوامل بیگانه و صدام روبرو بود و در بعضی  تجزیه

نقاط دیگر نظیر ترکمن صحرا و خوزستان گروهها به کارهای ایذائی 

ت، مردم آن نقاط در ترس و وحشت به پرداخته و به خاطر نبود امنی

بردند. در سایر نقاط نیز که ظاهراً امنیتکی وجود داشت، بدلیل  سرمی

وجود مراکز متعدد قدرت آرامش را بهم ریخته بودند. در چنین وضعیتی 

که حاکم بر کشور و ارتش بود، آقای خمینی، فرماندهی کل نیروهای 

ر تفویض کرد و این امر نیز به لحاظ رواشناسی و صد مسلح را به آقای بنی

احساس مسئولیت خطیر حفظ آزادی و استقالل کشور، وظیفه وی را در 

 برابر کشور و ملت چند برابر کرد.

کرد و مرتب رکن دوم  صدام به نقاط مختلف مرزی کشور تجاوز می

ه دادند که صدام خود را آمادۀ حمله ب ارتش و سران نظامی گزارش می

 گفت:  کند. امّا متأسفانه آقای خمینی عکس آن را می کشور می

ملتی که برای شهادت آماده است، آیا اینها از دخالت نظامی »

ترسند، همۀ درهای ممالکشان بر  ترسند، اینها از حصر اقتصادی می می

روی ما ببندند همه و ما باشیم و آن عده سی و چند میلیونی که در ایران 

یم یک دیوار اطراف ایران بکشند و ما را هم در همین ایران کن زندگی می

دهیم به اینکه درها باز باشند و چپاولگران  حبس بکنند این را ترجیح می

در رابطه با حمله نظامی به  18آذر  9و یا در  {417}«به مملکت ما بریزند

بحرانی کنونی ایران یک بحران نیست که ما از آن » اریک رولو گفت:  

 آید...  ی داشته باشیم. امّا راجع به اینکه یک وقت جنگی پیش میخوف

گذارند که چنین جنگی پیش بیاید. جنگ پیش  دولتهای بزرگ نمی

آمدن معنایش جنگ جهانی سوم است و همۀ قدرتها از این جنگ 

 {418.«}ترسند می

 

 جلسه بحث با حاج احمد آقا

ان و همکاران آمد، دوست هر از گاهی که مسأله حادی بوجود می

ای برگزار  ر برای تبادل نظر با حاج احمد خمینی جلسهصد آقای بنی

که بحران کشور به اوج رسیده  19کردند، از جمله در دی و یا بهمن  می

بود، شبی آقای احمد خمینی را برای مذاکره و گفتگو با همکاران و 

زل ما دعوت کردند. در حین بحث احمد آقا ر به منصد دوستان آقای بنی

ها از وی پرسید وقتی نظر  مطلبی در رابطه با ارتش گفت که یکی از بچه

ر صد آقای خمینی چنین است پس چرا فرماندهی کل قوا را به آقای بنی

دار داد، گفت: آنوقت  انگیز و معنی تفویض کرد؟ وی جوابی سخت عبرت

ه بود و فرمانده کل قوایش که شاه در آن به مانند میله ارتش بهم ریخت

ماند، بود. حال آن  وسط خیمه که تمام خیمه برحول میله وسط برپا می

خواست که نقش شاه را  میله وجود نداشت. ارتش یک فرماندهی می

ر برای صد آمد. و بنی برایش بازی کند و این کار از عهده روحانیون برنمی

آن بهترین انتخاب بود. )نقل به مضمون( دو جلسه دیکر که با حاج آقا و 

ر برای هیئت صد ر در رابطه با انتخاب نماینده آقای بنیصد دوستان بنی

 سه نفره حل اختالف برگزار شد، در جای خود، خواهد آمد. 

برد و آنها گوئی عین خیالشان  ت رنج میر از این وضعیصد آقای بنی



 

 74 

گذاشتند و  جمهور می نبود و مرتب در همه جا چوب الی چرخ رئیس

ر صد کردند. بعد از انقالب فرهنگی آقای بنی هایش را سد می اجرای برنامه

مرتب در سخنرانیها و گفتگو با روحانیون و شورای انقالب بحث از 

آورد. با وجود تمام  ریاست جمهوری به میان می کودتای خزنده علیه

مابین خیلی گسسته نشده بود تا اینکه سرانجام  مخالفتها هنوز رابطه فی

ر در جمع روحانیون حزب جمهوری و چند نفری دیگر گفته صد آقای بنی

بود که نواری از دکتر آیت در دست است که چگونگی برنامه کودتای 

که  شود و بطوری کند. بحثهایی در اطراف آن می تشریح میخزنده را 

 گذارند که نوار فعالً منتشر نشود.  مسموع افتاد قرار می

ای از این گفتگو نگذشته بود که نوار آیت در  شاید یکی دو هفته

در روزنامه انقالب اسالمی انتشار پیدا کرد.  19خرداد  17تاریخ 

آن را نقل کردند و موجی در کشور بین  های دیگر نیز یک روز بعد روزنامه

تودۀ مردم و سیاسیون و بویژه روحانیون و حزب جمهوری اسالمی 

 گیری وداشت.  برانگیخت و همۀ آنها را به تکاپو و موضع

کرد با امکاناتی که در اختیار داشت تا  ر کوشش میصد آقای بنی

موضع سخت علیه خود وادار که ممکن است آقای خمینی را به یک  جائی

کرد آقای خمینی و روحانیت حاکم را  نکند، و با روش نمد مالی سعی می

در چهارچوب قانون اساسی و حفظ آزادیهای مصرح در آن مهار کند. 

کرد که رهبری آقای خمینی را  گفت و مرتب تکرار می درست است که می

دهم که حتی  می قبول دارد و مقابل وی نخواهد ایستاد ـ و من شهادت

کرد ـ امّا آقای خمینی حرفهای خود  فکر مقابله هم به ذهنش خطور نمی

دانست. برای روحانیت حاکم نیز حرف  را ماورای قانون و عین قانون می

آقای خمینی به ظاهر مطاع بود و تنها راه قبضه کردن قدرت به شمار 

در نهایت در تقابل با آقای خمینی ر صد رفت. بنابر این روش آقای بنی می

کرد که  ر به فکرش خطور نمیصد دانم چرا آقای بنی گرفت. نمی قرار می

آقای خمینی هم ممکن است با وی از همان روش نمدمالی استفاده کند و 

 عمالً هم چنین کرد. 

طرح کودتای »که بعد از انتشار نوار آیت یا  بهرحال با وجودی

ای تبدیل شده بود  ر و حزب به کاسه شکستهصد ، روابط آقای بنی«هخزند

که با بست و بند هنوز کاسه سر پا بود ولی فکر کنم دیگر روابط در باطن 

 التیام پذیر نبود. 

اسالمی به شمار  زیرا آیت که خود جزء مؤسسین حزب جمهوری

تی حزب جمهوری های حزب و آقای بهش آمد، با کوشش روحانی می

اسالمی را سازماندهی کرده و وی عضو شورای مرکزی و رهبر شاخه 

پوشیده و  سیاسی آن شده بود، حال برایشان ساده نبود که از وی چشم

در جامعه روشن شود که چه تیپ کسانی عضویت شورای مرکزی و 

 رهبری شاخه سیاسی آن را در اختیار دارند. 

، برای حزب جمهوری «تای خزندهطرح کود»انتشار نوار آیت یا 

اسالمی گران تمام شد و آن را در جامعه و روحانیت آزادیخواه بیشتر 

منفور کرد و نظر به اینکه حزب و بویژه آقای بهشتی روی وی 

نفر  31، بر سر انتخاب 18گذاری کرده بود، هنگامی که در سال  سرمایه

رز تهران، نامزد مشترک بین حزب جمهوری اسالمی، روحانیت مبا

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و دفتر همآهنگی همکاریهای مردم با 

برقرار جمهور، برای نمایندگی مجلس شورای ملّّی بحث و مذاکره  رئیس

{ در جلسه آخر هم که من در آن حضور داشتم، مشکل اصلی 419بود}

قطع مذاکره، اصرار و پافشاری، حزب جمهوری اسالمی و سازمان 

انقالب اسالمی بر پذیرفتن نامزدی آیت در لیست مشترک مجاهدین 

 {401بود.}

حد، بر پذیرش آیت در لیست مشترک، حکایت  اصرار و پافشاری بی

ای زیر  از این داشت که باید بین آنها روابط دیگری موجود باشد و کاسه

 0کاسه است که در نتیجه مذاکرات به جائی نرسید.  نیم

جز تصاحب تمام اهرمهای قدرت در  چیزی« طرح کودتای خزنده»

دست آقای بهشتی و یارانش نبود که بعد از افشای آن، با چراغ سبز آقای 

 یکی پس از دیگری به اجراء در آمد و عملی گردید.   خمینی همان برنامه
 

 وزیر انتخاب نخست

 01ر پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوریش در تاریخ صد آقای بنی

تیر  19، بوسیله آقای خمینی رهبر انقالب، تا تاریخ یکشنبه 0318 بهمن

که آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس مجلس انتخاب شد،  0319ماه 

 موفق به تشکیل دولت خود نشده بود. 

رسماً توسط  19خرداد  7الزم به ذکر است که مجلس در تاریخ 

تاریخ فوق که  { و از این تاریخ تا400گردید}جمهور افتتاح  رئیس

شد، اداره جلسات مجلس بعهده  اعتبارنامه نمایندگان بحث و بررسی می

ر صد رئیس سنی مجلس آقای دکتر یداهلل سحابی بود. آقای بنی

برای ادای سوگند و  19شنبه سی و یکم تیر ماه  جمهور، روز سه رئیس

در مجلس حاضر قانون اساسی ـ  010امضای سوگندنامه ـ بموجب اصل 

وزیر  { و از روز بعد انتخاب نخست401شد و مراسم سوگند را به جا آورد}

 مطرح گردید. 

وزیر و هیئت دولت خود  ر، برای انتخاب نخستصد کوششهای بنی

قرین موفقیت نبود و تا این تاریخ با هیئت دولت شورای انقالب کار 

قانون اساسی فردی را برای  014بایستی طبق اصل  کرد. حال می می

وزیری نامزد کند تا پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی  نخست

 وزیری برای او صادر نماید.  حکم نخست

ر، در همان زمانی که صد حقیقت اینست که فرد مورد نظر آقای بنی

ان و بعد به ریاست جمهوری انتخاب شد، در درجه اول آقای احمد سالمتی

از او آقای علیرضا نوبری بود. که از همان روزی که حزب جمهوری اسالمی 

ر بر سالمتیان و نوبری است، صد و اعوان و انصار آن بو بردند که نظر بنی

بعناوین مختلف علیه آنها جوسازی و پرونده سازی شروع شد. ایراد 

کردند، این بود که وی زن  یاساسی که آن موقع بر آقای نوبری وارد م

خارجی دارد و در جامعه هیجان زده آن روز عیب بزرگی برای کسی که 

شد. بیاد دارم،  وزیری کسب کند، محسوب می بخواهد پست نخست

ر احمد سالمتیان صد که آنها فهمیدند که نامزد مورد نظر آقای بنی روزی

آزادگان سرمقاله خودش را تحت  است. فردای همان روز، روزنامه صبح

به وی اختصاص داده و به « آقای حاج سید احمد سالمتیان»عنوان 

 روابطش در دوران زندگی خارج از کشور پرداخته بود. 

به نظر من در آن زمان که جامعه در التهاب و برانگیختگی بود و 

شدند، و بحث اسالمی،  مردم با یک خرما گرم و با یک مویز سرد می

کتبی، انقالبی و خط امامی، جّو جامعه را پر کرده بود. آقای سالمتیان م

 وزیری نبود. زیرا فرد مناسبی برای احراز پست نخست

ـ اطالعاتی که آن زمان از آقای سالمتیان در دست بود ولو به غلط، 0

این بود که وی در خارج از کشور اگر ضد مسلمانها و گروههای اسالمی 

با مسلمانها و گروههای اسالمی موافق نبوده است و  نبوده است، حداقل

 همین مسأله تنها در آن زمان برای زدن وی کافی بود و همین هم شد. 

اینجانب در مورد آقای سالمتیان چند بار کتبی و شفاهی با آقای 

ای به  ، در نامه1/01/19ر صحبت کرده بودم. آخرین بار در تاریخ صد بنی

 ر نوشتم. صد بنی آقای

اینجانب یک بار کتبی و یکی دو بار هم شفاهی در مورد آقای »

                                                           

ـ برای اطالع بیشتر از چگونگی روابط آیت با دکتر بهشتی و روحانیت حاکم به 0
 مراجعه کنید.  191و  113و  137ـ  181همان سند، ص 
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سالمتیان خدمت شما عرض کردم که اگر نگوئیم وی مخالف مسلمانها، 

موافق آنها نیز نبود و در جبهه ملی دوم که ضد شما نیز بودند عمل 

عه جا بیفتد بایستی چند سالی کرد... و از نظر ما نیز قبول امّا تا در جام می

کار کند بعد از انتخاب شما به ریاست جمهوری وقتی توجه پیدا کردم که 

وزیری اوست و شما قصد دارید او را جا بیندازید خطر  نظر شما به نخست

را احساس کردم و از همان روز هم علیه او جبهه گرفتند و بسیاری از 

ه در یک چنین وضعیتی یک نفر تقابلها بوجود آمد. حرف من این است ک

باشد چه عیب دارد که مدتی به خاطر ایران و انقالب صبر و « حر»ولو 

 0«تحمل کند تا حقیقتها از طریق اعمال روشن شود

صدر که به جمع هسته امام مشهور  ـ از همکاران و دوستان بنی1

وزیری آقای  { نیز قریب به اتفاق، آنها موافق نخست403بودند}شده 

ر صد شد، به خاطر آقای بنی انتخاب می که متیان نبودند. امّا در صورتیسال

کردند بلکه مشروط با وی  و کشور نه تنها مخالفت جدی با وی نمی

 کردند.  همکاری نیز می

اهلل  ر نظرش بر معرفی آقایان مهندس عزتصد بعد از او آقای بنی

ر و دکتر حبیبی بود که با هر کدام از اینها به نحوی سحابی، داریوش فروه

که  کرد. با وجودی حزب جمهوری اسالمی و شورای انقالب مخالفت می

ر بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، به ریاست شورای صد آقای بنی

انقالب نیز منصوب گردید، امّا در شورای انقالب وزنه اصلی در دست 

وزیر و  ی اسالمی بود. آقای خمینی هم در انتخاب نخستحزب جمهور

وزراء گفته بود، متدین، صد در صد انقالبی، مکتبی و قاطع باشند. بنابر 

غیرمکتبی و از این « انگ»کرد به نحوی  این هر کسی را که وی معرفی می

زدند. حزب جمهوری اسالمی به رهبری آقای بهشتی با داشتن  قبیل می

وجود آن قانون اساسی که در صورت ناهمآهنگ بودن  اکثریت مجلس و

وزیر و  جمهور، پس از انتصاب نخست وزیر و هیئت دولت با رئیس نخست

شد،  جمهور خارج می وزراء، شیرازۀ امور هیئت دولت از دست رئیس

هدفشان این بود که شخصی را به وی بقبوالنند و تحمیل کنند که تابع و 

 مطیع حزب باشد. 

ای به آقای خمینی پیشنهاد کرد  ر طی نامهصد قای بنیابتداء آ

حجت االسالم حاج احمد آقا یکی از مناسبترین اشخاص برای تصدی »

 .«که موافقت فرمائید عین صواب است وزیری است در صورتی نخست

بنا ندارم اشخاص منسوب به من »{ آقای خمینی نیز پاسخ داد 404}

 {401.«}متصدی امور باشند
وزیری  الدین فارسی را برای پست نخست حزب جمهوری جالل

ر هم صد در صد با وی مخالف بود. امّا از صد پیشنهاد کرده بود و آقای بنی
طرق مختلف کوشش کرد که شخصی را که با وی بتواند کار کند و تا 

د و وزیری معرفی کن حدودی همآهنگی داشته باشد برای پست نخست
لذا آقای موسی کالنتری و مصطفی میرسلیم که هر دو عضو حزب بودند 

جمهور هم رابطه نسبی داشتند و  امّا تابع محض حزب نبودند و با رئیس
مدیریت آنها نیز قابل قبول بود، استمزاج کرد که آنها را معرفی کند. 
 ظاهراً اینطور وانمود شده بود که نظر بر آقای میرسلیم است و مطلب

و به همین علت کیهان نوشت: در پی مالقات  {403}قطعی است.
 {407شد.}وزیری میرسلیم قطعی  جمهور نخست میرسلیم با امام و رئیس

وزیری به  ای، آقای میرسلیم را برای نخست ر هم طی نامهصد و آقای بنی
 مجلس معرفی کرد. 

وی را به در جلسه مجلس معلوم شد که، مجلس بنا ندارد 
ر تحمیل شد که هیئتی از جانب صد وزیری بپذیرد. به آقای بنی نخست

وزیر تشکیل شود و  جمهور برای بررسی صالحیت نخست مجلس و رئیس
آن هیئت صالحیتها را بررسی کند و از بین اشخاص واجد شرایط 

                                                           

 ـ فتوکپی نامه نزد اینجانب محفوظ مانده است.  0

 جمهور یک نفر را از میان آنها به مجلس معرفی کند.  رئیس
اکبر پرورش، امامی کاشانی و  ئت تشکیل شد. مجلس آقایان علیهی

ر آقای موسوی صد شیخ محمد یزدی را انتخاب کرد و از جانب آقای بنی

اردبیلی دادستان کل کشور معرفی شد. امّا آقای اردبیلی نپذیرفت و گفت 

ر از آقای صد حاضر است که با آنها در مشورت شرکت کند. آقای بنی

{ که دفتر 408بفرستد}ای را به این هیئت  خمینی خواست که نماینده

ای گفت: امام فرمودند  این موضوع مربوط به  آقای خمینی طی اطالعیه

ای برای این موضوع  جمهور و مجلس شورای اسالمی است و نماینده رئیس

ر کرد و پس از این هیئت شروع بکا { سرانجام409انتخاب نخواهند کرد}

جمهور و مجلس چند  های مختلف و جلساتی با رئیس بحث و بررسی

نفری را که بیشتر از همه مجلس به آنها رأی تمایل داشت معرفی شد که 

از بین آنها آقای رجائی از همه دارای رأی بیشتری بود. هیئت گزارش داد 

 که آقای رجائی در مجلس رأی قابل اعتنایی خواهد آورد. 

، جلد «گذرد جمهور چگونه می روزها بر رئیس»صدر در  ی بنیآقا

اند،  ، از هیئتی که از مجلس نزد ایشان آمده19مرداد  03دوم پنجشنبه 

 گویند: کنند و می صحبت می

پیشنهاد کردیم هیئتی تشکیل شود و احراز صالحیت بکند، همه »

ورت ای برای شما ص کسانی که به من پیشنهاد شده بود ضمن یک نامه

ها مکتبی هستند، مسلمان هستند، صالحیتشان  دادم که شما ببینید این

به چه میزان است. شما رفتید به دنبال احراز صالحیت، بعد هم آمدید... 

اند  اند یک نفر را هم صالحتر یافته باالخره آنها گفتند با مطالعاتی که کرده

م که شما در اند که در مجلس زمینه بیشتری دارد. من گفت و هم گفته

نفر را به رأی بگذارید، اگر تمایل مجلس به کسی  04مجلس خصوصی آن 

 کنم.  شد که من دلم از او قرص نبود، سکوت می

یکی از اعضای هیئت پرسید، آیا شما در سخنرانیهایتان هم حرفی 

زنید؟ گفتم چرا وقتی که معلوم شد حق با من است و آن روز که  نمی

زنم ولی تا  دی من درست است آن روز حرف میمعلوم شد، روش پیشنها

 «آن روز، نه.

، در مجلس شورای اسالمی، اخذ 0319مرداد  11سرانجام در تاریخ 

رأی متخذه،  093وزیری رجائی بعمل آمد. از  رأی تمایل درباره نخست

رأی ممتنع بود و مجلس به  09رأی مخالف و  14رأی موافق،  013

 {411.}قاطع رأی تمایل داد وزیری رجائی با اکثریت نخست
تواند بیانگر این امر باشد که  میرأی ممتنع  09رأی مخالف و  14

ر صد ای دیگر از نمایندگا غیر حزبی بوده و به این علت که آقای بنی عده
وزیر مورد  گزینش آقای رجائی را وسیله هیئت بررسی صالحیت نخست

اند و این مبین این  أی موافق دادهپذیرش قرار داده است، به وی ر
باشد که مجلس در بست در اختیار حزب جمهوری اسالمی نبوده  می

ای دیگر رفتار کرده بود،  ر در مورد مجلس بگونهصد است و اگر آقای بنی
 آورد. ای دیگر ببار می شاید نتیجه

ل باطنی و حتی ظاهریش، ر هم به رغم میصد به هر حال آقای بنی

به عنوان  19/1/0319در اثر فشارهای مختلف رجائی را در تاریخ 

جناب »وزیر منصوب کرد و در حکم وی از جمله متذکر شد:  نخست

با توجه به جریان گزینش شما و رأی تمایل نمایندگان ، محمد علی رجائی

وزیر جمهوری اسالمی ایران منصوب  محترم، به سمت نخست

ناپذیر آقای  و این انتصاب یکی از اشتباهات جبران {410}«ید.شو می

 ر بود. صد بنی
 

 دو نظر در مورد رجائی

الهی جلسه بود و نظر  در مورد انتخاب رجائی شبی در منزل آیت

ر رجائی را انتخاب صد ها به جز سالمتیان براین بود که آقای بنی همۀ بچه
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 اسم او را جزو لیست نیاورد.  نکند و

ر صد آقای عبدالحسین جاللی نماینده نیشابور که از طرفداران بنی

ر قرائت شد و اسم رجائی در صد بود، گفت: وقتی در مجلس نامه آقای بنی

شد. به هر حال در مورد  آن لیست گنجانده شده بود، از تعجب باورم نمی

وزیری، بین  ب آقای رجائی به مجلس برای احراز پست نخستانتخا

 ر دو نظر وجود داشت:صد دوستان و همکاران نزدیک آقای بنی

ر باید افراد صالحیتدار و صد یک نظر بر این بود که آقای بنی

م متناسب با شرایط انقالب و جامعه را به مجلس معرفی بکند و مجلس ه

کار خودش را انجام دهد و هر بار که مجلس فردی را رد کرد، 

جمهور شخصی دیگری را معرفی نماید و این کار را همچنان ادامه  رئیس

دهد. سرانجام مجلس یکی را تأیید خواهد کرد و یا در غیر اینصورت 

نفر و یا  81بخش غیر حزبی نمایندگان مجلس که تعداد آنها در ابتداء 

ر بود و مردم کامالً متوجه خواهند شد که حزب جمهوری بیشتر و کمت

اسالمی در خط تفاهم و همکاری نیست بلکه در صدد تصاحب قدرت به 

 هر قیمتی است.

نظر دیگر براین قرار گرفته بود که چون آقای رجائی اقتصاد سرش 

شود و علم و اطالع مدیریت هم ندارد با پذیرش مسئولیت  نمی

د از چند ماهی به لحاظ اقتصادی فلج شده و وزیری، کشور بع نخست

دولت خود به خود سقوط خواهد کرد و سرانجام خودشان به سراغ ما 

خواهند آمد. و این بیشتر نظر آقای سالمتیان بود و یک باری هم من 

ر بودم که این نظر اظهار شد. خوب بیاد دارم که صد خدمت آقای بنی

ای که در اتحادیه انجمنهای اسالمی  تجربه همان وقت من در اثر

دانشجویان در اروپا بدست آورده بودم و مشاهده کرده بودم که چگونه 

افراد پشت پرده، افراد ناتوان و ناالیق را برای هیئت مدیره معرفی 

نمایند و ظاهر امر هم این  کنند و بعد هم خود از پشت آنها را اداره می می

ر گفتم شما مطمئن صد نده نیستند. به آقای بنیاست که آنها اداره کن

کنند،  باشید کسانی که پشت سر آقای رجائی هستند و او را معرفی می

کنند و این رجائی  اگر چوب خشکی هم باشد، از پشت او را اداره می

شود بلکه این حزب و آقای بهشتی است و  وزیر می نیست که نخست

دارند و اینکه چون وضع  کنند، او را نگه می عرفی میآنهائی که او را م

اقتصادی کشور وخیم است و آقای رجائی اقتصاد و مدیریت سرش 

گیری خواهد شد، صحیح  شود سه ماه بعد خودش مجبور به کناره نمی

 نیست. 

ر نظر اول را در مورد معرفی صد شاید علت اینکه آقای بنی

نپذیرفت از جمله این باشد که افرادی که آقای  وزیر به مجلس نخست

ر به آنها اعتماد داشته باشد که بعد از انتصاب به راه تخالف صد بنی

نخواهند رفت و دارای چنان صالحیت انقالبی، مکتبی، قاطع و متدیّن که 

آقای خمینی بر آنها اصرار داشت و مجلس و حزب هم نتوانند به آنها انگ 

ر و حتی جمعی که با وی بودند به این صد چسبانند، نداشت. آقای بنیب

مسئله توجه نکرده بودند و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود که با 

که وی به ریاست جمهوری انتخاب  توجه به وضعیت کشور، در صورتی

قطع وزیر و تا م وزیر و هیئت وزیرانش و معاونان نخست شود، نخست

استانداران، حداقل بر روی کاغذ چه کسانی واجد شرایط هستند و 

نفره از این افراد را در اختیار داشته و با آنها برخوردی در   31ـ71لیستی 

 اینگونه روابط کرده باشند، انجام نگرفته بود. 

ر بقول اصفهانیها آدمهای پای کار و صد خالصه کالم اینکه آقای بنی

پاشنه گیوه وَر کشیده و بِدو که امور مختلف را رتق و فتق کنند نداشت. 

آنهائی هم که بودند بیشتر از خارج آمده بودند و کمتر به مسائل داخل 

کشور و بویژه روابط موجود و بست و بندهای درونی و نحوۀ تفکر مردم 

آشنایی داشتند. داشتن یک چنین جمعیتی به غیر از داشتن پشتوانه 

 ای و مردمی است.  ودهت

ر که همه جانبه در فشار و خسته شده بود و شاید فکر صد آقای بنی

کرد در صورت پافشاری بیش از حد و ایستادگی در مقابل مجلس که  می

آقای خمینی آن را عصارۀ ملت نامیده بود، با آقای خمینی نیز در تقابل 

ش هم که به نظر آقای سالمتیان تمایل قرار خواهند گرفت. و احتماالً خود

پیدا کرده بود، با ابراز آن نظر و توجیه و تحلیل آن وسیله آقای سالمتیان 

وزیری  قوت قلب بیشتری پیدا کرد و در نتیجه آقای رجائی را به نخست

خیانت »صدر در مورد رجائی و دولت وی در کتاب  منصوب کرد. آقای بنی

گفتید، اگر از عهده برآمدند چه  ئی می عده» نویسند: می 491ص « به امید

برند که ناتوانند و کنار  می بهتر و اگر از عهده برنیامدند خودشان پی

کشد که ناتوانیشان بر خودشان و  گفتند دو ماه نمی ای می روند. عده می

دهند و  آیند دولت را تحویل می شود و خودشان می مردم معلوم می

آیند،  نی گفته بود اگر معلوم شد از عهده برنمیروند. و چون آقای خمی می

شد اگر دو ماه و حداکثر سه ماه دندان به جگر  روند، گفته می کنار می

بگذاریم هم دولتی که بتواند برنامه نجات کشور را اجراء کند، امکان 

کند و هم آقای خمینی ناچار است بطور قطعی  تشکیل شدن پیدا می

ت واقعی حمایت کند. من با این نظر موافق تغییر موضع بدهد و از دول

بودم که دو ماه بیشتر الزم نبود که همه پی به عدم لیاقت آقای رجائی و 

دولت او ببرند، امّا موافق نبودم که پس از دو ماه پی کار خود خواهند 

 «  رفت.
 

 وزیر بعد از انتصاب نخست

مهور ج وزیر و مجلس با رئیس در مورد انتخاب وزراء نیز نخست

ر صد برخورد داشتند و حتی در انتخاب وزیرخارجه تا زمانی که آقای بنی

 را حذف کردند، به توافق نرسیده بودند.

، مجلس رأی تمایل به آقای 11/1/0319نظر به اینکه در تاریخ 

وزیر است. آقای رجائی تا تاریخ  رجائی داده بود، قطعی بود که وی نخست

وزیرش را صادر کرد، در  جمهور حکم نخست ه رسماً رئیسک 19/1/0319

جمهور و مجلس بوده  صدد گزینش و انتخاب وزراء برای معرفی به رئیس

صدر و رجائی  های رد و بدل شده بین آقای بنی است. از محتوای نامه

 آید که در مورد انتخاب وزراء صحبتهایی شده است. چنین برمی

به آقای رجائی  3/3/0319ای به تاریخ  ر، طی نامهصد آقای بنی

 اطالع داده است که 

 وزیر آقای محمدعلی رجائی، نخست»

اید، همانطور که روز  با وزرائی که فهرست آنها برای اینجانب آورده

دانید. درباره وزراء دفاع و کشور به لحاظ  اول گفتم، کاری ندارم، خود می

ر صد ام. ابوالحسن بنی ا الزم دیدهحساسیت وضع کشور تصویب خود ر

3/3/0319{»411} 

ر با چه کس و یا صد دانم چه اتفاق افتاده بود و یا آقای بنی نمی 

کسانی در مورد فهرست وزراء مشورت کرده بود که مجدداً در همان 

دهد که  ن میتاریخ نامه دیگری به آقای رجائی نوشته که نامه ظاهراً نشا

وزیری ایشان پشیمان شده و تصمیم به ایستادگی  از انتصاب نخست

 گرفته است. قسمتهایی از نامه به قرار زیر است: 

 آقای محمدعلی رجائی، برادر عزیزم»

از وقتی که فهرست وزراء در اختیارم قرار گرفت تا این لحظه از این 

طراتی که ما را احاطه ام که با اوضاعی که داریم و خ فکر بیرون نرفته

کنم که  شوند؟ از شما پنهان نمی اند. سرنوشت انقالب و ایران چه می کرده

وقتی اول بار فهرست را خواندم، این فکر به ذهنم رسید که خوب شد، 

جمهوری  این ترکیب به همه معلوم خواهد کرد که حق به جانب رئیس

نونی او و در نتیجه بوده است که گروهی کوشیدند با ایجاد جو، حقوق قا
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 مردم کشور را از او بگیرند. 

کنم چرا این فکر باید به  امّا بالفاصله و تا امروز خود را سرزنش می

ذهن من خطور کند. چرا نباید از فاجعه قبل از وقوع جلوگیری کنم. 

اینست که دیروز نظر خود را با صراحت به شما گفتم. از سؤالهایی که شما 

ره باین فکر افتادم بلکه اگر از پس امروز فردائی باشد، مطرح کردید، دوبا

از نو مقصر بشوم که چرا در موقع خود ایستادگی و استقامت الزم را 

 نویسم:  ام. اینست که می بخرج نداده

دانستم که اهل شور نیستید و همان  ـ شما را دارای این عیب می0

بدیدار من  0سانحه خواهید... شما حتی وقتی بعد از کنید که خود می می

آمدید جز چند کلمه راجع به نامزد وزرات دفاع حرفی از دولت خود 

 نزدید...

توانم بگویم به خاطر مصلحت عمومی  ـ دیروز هم گفتم، من نمی1

انقالب، سکوت کردم، اما شما بهانه ندارید و وزرای شما کمتر از شما بهانه 

ه قانون اساسی شما و دارند. در امتحان کتبی عمل کردن و وفاداری ب

اند، رد و رفوزه شدید. شما خوب  وزیر ساخته کسانی که شما را نخست

 ام. و... وزیری نکرده دانید که من شما را نامزد نخست می

ام،  که چند شرط قرآنی آن را آورده« مکتبی»با توجه به شرایط 

کنم و  عالوه بر مسئولیت قانونی، احساس مسئولیت شرعی شدید نیز می

رسد که نتوانم مسئولیت حتی سکوت را هم بپذیرم. بنظر  بنظرم می

رسد این مطالب را با امام در میان بگذارید، اگر ایشان مرا از این  می

  {413}«مسئولیت معاف کرد، البته شما بکار با دولت خود مشغول شوید.

ر صد به نامه آقای بنی 1/3/0319ای به تاریخ  آقای رجائی در نامه

 پاسخ گفته قسمتی از آن به قرار زیر است: 

ر ریاست محترم صد برادر عزیز آقای دکتر سید ابوالحسن بنی»

ای مورخ سوم شهریور ماه پنجاه و نه جنابعالی  نامه چهار صفحه، جمهوری

جمهور در  آید که آقای رئیس را بدقت خواندم. از مقدمه آن چنین برمی

جمهور در تعیین صالحیت  ه با هیئت همکاری مجلس با رئیسمذاکر

وزیر از طرف جنابعالی  رئیس دولت که در نتیجه به تعیین و معرفی نخست

اند و اینک پشیمان شده و  نشینی مصلحتی کرده منجر شد نوعی عقب

اند و در نتیجه تشکیل دولت و معرفی آن به  تصمیم به ایستادگی گرفته

با توجه به سخنرانیهائی که شما بالفاصله  اند... انداخته مجلس را به تأخیر

بعد از توافق سکوت در حضور هیئت سه نفری داشتید و با توجه به اینکه 

وزیری اینجانب را  تا آخرین ساعت مهلت مشهور ده روزه ابالغ نخست

من باوزراء »صادر نفرموده بودید و با توجه به جمله معهود خودتان که 

و باالخره با توجه به مسافرت کرمان، « ، جز دفاع و کشورکاری ندارم

طبس که صبح روز صدور ابالغ شروع شد، من بعد از مراجعت بالفاصله 

شود چرا با شما مشورت  صورت را خدمت شما آوردم معلوم می

 {414...«}ام نکرده
به ر، رجائی را صد رسد، تحت هر شرایطی وقتی آقای بنی بنظر می

تر و  وزیری منصوب کرد، بهتر بود با صبر و تحمل و رابطه صمیمانه نخست
نگاریها و با مذاکرات رو در رو و با کمی پر و بال  تر و بدور از نامه نزدیک

ر که صد وزیر، با وی کجدار و مریز رفتار کند. امّا آقای بنی دادن به نخست
تیار حزب جمهوری و روحانیون کرد همه چیز در ید اخ احساس می

انحصار طلب قرار گرفته به تخویف و تخفیف آقای رجائی پرداخت و وی 
نامید و برخوردها روز « عدم اطالع از وضعیت کشور»و « خشک سر»را 

 شد.  به روز شدیدتر می

وزیر هم متفقاً علیرغم نداشتن  حزب و مجلسیان تحت امر و نخست

                                                           

کوپتر حامل ریاست جمهوری و همراهان است  سقوط هلی« سانحه»ـ منظور از 0
آباد اتفاق افتاد که پس  در حوالی اسالم 19خرداد  11شب شنبه،  00که در ساعت 

 جمهور رفته است. از حادثه آقای رجائی به عیادت رئیس

زم به مقابله جدّی با ریاست جمهوری ای ال حمایت و پشتوانه توده

برآمدند. در این میان بعضی از مجلسیان و روحانیون دیگر در التیام 

کردند. حرفهایی زده شده  بخشیدن به روابط تیره شده پا در میانی می

بود، قول و قرارهایی گذاشته بودند، اما سرانجام راه بجایی نبرده بود. در 

شهریور خود، بدون اینکه نامی  07ر در سخنرانی صد این میان آقای بنی

من »از حزب جمهوری اسالمی ببرد، سخت به حزب حمله کرد و گفت: 

دهم اسالم بزرگتر از آنست که یک گروه کوچکی خود را همه  هشدار می

کس آن، و بقیه ملت را خارج از آن بداند. من به این گروه که به قبضه 

دهم که من نظریه ترا  کرده است هشدار می کردن حکومت دل خوش

که اصالح  های خود را گفتم، و دفعه دیگر در صورتی افشا کردم و ضابطه

 {411«}رسد. مینشوید و اصالح نشوید. نوبت افشای با اسم و رسم 

روحانیت حاکم و حزب جمهوری سخت به تکاپو افتاده بود که صدام 

 0971از پاره کردن قرارداد  رسماً پس 19شهریور  19حسین در تاریخ 

الجزایر در مقابل رادیو و تلویزیون از هوا و زمین و دریا به ایران حمله کرد 

 و همه را در بهت و نگرانی فرو برد. 

های  وقتی به ایران حمله شد، روحیه ارتشیها به خاطر حمله

پرست و... سخت تضعیف شده بود و بسیاری  طاغوتی، شاه پرست، بیگانه

های واهی راهی زندان شده و بسیاری نیز تحت عنوان  ان با بهانهاز آن

گناه اعدام و  کودتای نوژه، برای تصفیه و از کار انداختن ارتش با گناه و بی

نفر از خلبانان کشور که در اهواز  41ـ  11یا زندانی شده بودند. حدود 

ر آنها را آزاد ساخت و صد آقای جنتی آنها را زندانی ساخته بود، آقای بنی

 ای از آنها شهید گشتند.  همۀ آنها روانۀ جبهه شدند و عده

فرمانده کل قوا، با روحیه دادن به ارتشیها و بیدار کردن مسئولیت و 

پرستی و اختیار دادن به آنان، در چهار پنج هفته اول  تقویت روحیه وطن

اراضی اشغالی را  جنگ توانست ارتش مهاجم عراق را متوقف و بخشی از

از دست آنان آزاد سازد و در حال جنگیدن به بازسازی ارتش متالشی 

پاشیده شده بود که  ای شده پرداخت. وضعیت نیروی زمینی به اندازه

داد و  چند هفته اول جنگ، نیروی هوایی هم وظیفه خودش را انجام می

جبهه اول کرد یعنی به نیروی زمینی و  هم در نقش نیروی زمینی عمل می

 پرداخت.  کرد و به شکار تانک می صدام حمله می

رشادت ارتش و همۀ نیروهای مسلح و عقب راندن و متوقف کردن 

استان  3ـ  1روزه،  1کردند  ارتش عراق، چنان عراقیان را که فکر می

کشور را تصرف خواهند کرد و دولت دست نشانده تشکیل خواهند داد 

بعد از آن، یاسر عرفات رئیس کمیته  مأیوس ساخت که درست یک هفته

جمهور پاکستان و حبیب  سازمان آزادی بخش فلسطین، ضیاءالحق رئیس

شطی دبیرکل کنفرانس اسالمی برای وساطت و آتش بس از طرف صدام 

در محل ستاد مشترک ارتش با  19مهر ماه  3به ایران آمدند و در تاریخ 

 فرمانده کل قوا دیدار و مذاکره کردند.

ای را به اطالع برسانم و آن اینکه یکی از  اینجا الزم است نکته در

دوستان آقای دن که با یاسر عرفات دیدار کرده بود، گویا عرفات با وی 

مذاکره کرده بود که برای بستن دهان صدام، عیبی ندارد که در قسمت 

قصرشیرین کمی از بیابانهای آنجا را به او واگذار کنید و به جنگ خاتمه 

 هید. د

این دوست هم از روی نگرانی و دلسوزی، که تصادفاً من در منزل 

ر در صد ر بودم مسئله را مطرح کرد و گفت: آقای بنیصد آقای بنی

وضعیت موجود کشور اگر ما کمی از بیابانهای اطراف خسروی و آنجاها را 

 ا کشور بنا بودی کشیده شود. به صدام واگذار و صلح کنیم بهتر است ت

ر را در رابطه با دوستانش اینقدر صد من تا به آن روز آقای بنی

عصبانی و تند ندیده بودم. که در جواب با عصبانیت پاسخ داد. حتی یک 

وجب از خاک ایران را بوی نخواهم داد و وجب به وجب با جنگ او را از 
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اب به قدری تند بود که طرف دیگر حرفی در کشور بیرون خواهم راند. جو

 آن مورد نزد و به بحث خاتمه داد. 

ای  ، در نامه03/7/19از جمله به همین علت، اینجانب در تاریخ 

صدر نوشتم، از جمله یادآور  نکته که برای آقای بنی 1مختصر، با محتوای 

ستی سیاست خارجی فعالی را بوجود آورید. البته این سیاست بای» شدم:

از موضع قدرت باشد. اگر از موضع ضعف و سازش حرکت کنیم شکست 

دادند که  ما حتمی است. اگر مواضعی را که بعضی از نزدیکان ارائه می

گرفت اکنون در وضعیت خیلی بدی بودیم. این  بیشتر از ترس مایه می

جنگ مقاومت و توانائی شما را بیشتر نشان داده است. خدا بهمراه شما 

 (04)پیوست سند شماره « مد جعفریباد مح

بعد از حمله عراق به ایران و نگرانی عمیق همه مردم و زعمای قوم، 

چند روز اول ظاهراً، همه به پشتیبانی فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح 

ر در صد برخاستند، امّا چیزی نگذشته بود که با دیدن محبوبیت آقای بنی

گیر، باز دخالت در امور مختلف از  ح و پیروزیهای چشمبین نیروهای مسل

سر گرفته شد و نیروهای مسلح را نیز در برگرفت و بسیاری خارج از نظم 

 کردند.  و مقررات فرماندهی و نظامی عمل می
 

 
 

 
 

گروه انحصارگر نیز از فرصت استفاده کرده تحت نام وضعیت جنگی 

نامه رسمی کشور را کردند )یعنی ها به جز دو روز سعی در بستن روزنامه

اطالعاتی و کیهان( و چماقداران خود را به دفتر روزنامه میزان گسیل 

ر در میدان آزادی، در روز صد داشتند تا اینکه ترتیب سخنرانی آقای بنی

نظیر ملت روبرو گردید.  ( داده شد که با استقبال بی19آبان  18عاشورا )

های  ها در جبهه ر در این سخنرانی ضمن برشمردن موفقیتصد آقای بنی

نبرد و توضیح ضوابط و عمل به قانون، سخت به اعمال خالف قانون 

ها و جماعات، شکنجه  دادگاههای انقالب، بگیر و ببندها، حمله به روزنامه

 و انواع زندان حمله کرد و خواست که هیأتی مسئول بررسی اعمال

 گردد. چند فراز از سخنرانی ایشان به قرار زیر است: شکنجه 

پذیرد که ناسزا گفتن به  چه کسی از نهادهای قضایی می»

جمهوری تشویق داشته باشد امّا اعتراض کردن زندان داشته باشد.  رئیس

پذیرد که اگر در یک مصاحبه تلویزیونی حرفهایی زده شد،  چه کسی می

اگر نقابدارانی با چماق به روزنامه میزان تعقیب و زندان داشته باشد ولی 

ام که کار بد را از  حمله کند تشویق داشته باشد؟... من بارها گفته

کنند، اگر در  ها شروع می کنند بلکه از بدترین ها شروع نمی بهترین

رسید و اگر ما در انیجا  ها نمی شد نوبت به بهترین ها قانون اجرا می بدترین

رسد که نهادهای قانونی  دیها خواهد رسید و روزی مینایستیم نوبت به بع

این کشور نیز امنیت نخواهد داشت و... کجا دیده شده است که مسئولین 

جمهوری را سانسور بکنند  یک دستگاهی به خود اجازه بدهند پیام رئیس

و برای مسلط شدن در این دستگاه از بکار بردن تیر و تفنگ مضایقه 

شلیک گلوله بخواهند در دستگاه رادیو و تلویزیون و مسلحانه با  0نکنند

بینی شده است،  مسلط بشوند... در قانون اساسی ما چند جور زندان پیش

در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشده ممنوع نشده در کجای دنیا و 

در کدام دین و در کجای اسالم در کدام کشور اسالمی در حکومت 

شوند؟ چرا هیأتی  دارد. چرا اینها تعطیل نمینوع زندان وجود  3اسالمیش 

رسد چرا رسیدگی  شود و به کار این زندانهای گوناگون نمی تشکیل نمی

کند که آیا شکنجه هست یا نه چطور ممکن است در رژیم اسالمی  نمی

منزلت شده باشد که بتوان مثل آب خوردن  انسان و جان او اینهمه بی

شود  مد کار او را تمام کرد. چطور میمحکوم کرد و بدون آنکه کسی بفه

برند و ماهها جزو فراموش شدگان است.  گیرند زندان می اشخاص را می

طرف باشد مستقل باشد  بس کنید این کارها را دستگاه قضایی ما باید بی

و نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا بکند و ابزار قدرت سیاسی بشود 

جنگیم آزادی مردم را از بین  ای استقالل میتوان به خاطر اینکه ما بر نمی

 1«ببریم.

کوپتر  همان روز آقای خلخالی به دانشکده افسری آمده بود و با هلی

به همراه ریاست جمهوری به میدان آزادی آمد و در جای مخصوص پشت 

کرد، نشست پس از اینکه  ر سخنرانی میصد که آقای بنی  تریبونی

مسئله شکنجه و زندانهای مختلف را مطرح کرد به ناگاه  جمهور رئیس

 محل را ترک کرد و رفت. 
 

 های نبرد دیدار از جبهه

، اینجانب به اتفاق آقایان مجید بهبهانی، شهید 19مهر ماه   18

رشید صدر الحفاظی و خانم سودابه سدیفی به مدت یکهفته به خوزستان 

فرمانده عملیات نامنظم  3رانرفته و در اهواز با آقای دکتر مصطفی چم

گفتگو بعمل آوریم و وی راهنمایی و کمکهای مورد نیاز را برای بازدید از 

 های مختلف در اختیار ما قرار داد.  جبهه
های خرمشهر، آبادان و دزفول بازدید بعمل  در این مدت، ما از جبهه

ل آوردیم و با فرماندهان نظامی، رزمندگان، نظامیان، در مورد مسائ
مختلف که با آنها درگیر بودند از جمله کمبودها، نقاط قوت و ضعف، 
وسایل مورد نیاز و نظراتشان پرس و جو کردیم. عالوه بر آن با بعضی از 
فرماندهان در پایگاههای مختلف نظامی شهرهای مختلف خوزستان و نیز 

ات که در مسیر ما واقع بودند، از نزدیک با نظر مردم بخشها و روستاهائی
 آنها آشنا شدیم. 

                                                           

 ـ منظور تیراندازی به سوی آقای مبلغی اسالمی قائم مقام صدا و سیمای0
 جمهوری اسالمی است. 

متن کامل  01و  1، ص 414، شماره 19آبان  19انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 1
 سخنرانی در همین شماره انتشار پیدا کرد.

در مورد دکتر مصطفی چمران و قتل وی نگاه کنید به کتاب اوین، جلد دوم،  ـ3
 . 37ـ  31شناسی زندانی و زندانیان ص  جامعه
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بعد از اتمام بازدیدها به پایگاه هوائی دزفول رفتیم تا با آقای 

ای را که از  ر فرمانده کل قوا دیدار بعمل آوردیم و گزارش ویژهصد بنی

های مختلف تهیه و تنظیم کرده بودم  مشاهدات و تحقیقات خود از جبهه

. در آن زمان آقای موسوی اردبیلی به اطالع فرمانده کل قوا برسانم

ر به دزفول آمده و صد دادستان کل کشور نیز جهت مالقات با آقای بنی

 در پایگاه هوائی بود. 

ر وارد صد هنگامی که اینجانب برای ارائه گزارش به دفتر آقای بنی

، پس از اتمام شدم، وی مشغول مذاکره با آقای موسوی اردبیلی بود

ر تقدیم کردم. وی با نگاهی مختصر به صد مذاکره گزارش را به آقای بنی

گزارش، آن را به من داد و گفت در حضور آقای اردبیلی آن را قرائت کنید 

 تا در مورد آن بحث شود و اگر آقای اردبیلی نظری دارند، ارائه دهند. 

بحث و گفتگو بعمل آمد. پس از آن گزارش قرائت شد و در مورد آن 

ر دستور دادند که در مورد این گزارش با آقای احمد خمینی صد آقای بنی

 7/8/19ای در تاریخ  نیز بحث کنم. من عین گزارش را همراه با نامه

امیر حسینی برای احمد آقا ارسال داشتم و نوشتم که  وسیله آقای علی

الزم بود، مرا مطلع کنید تا خدمت برسم. نظر به  اگر توضیح و یا بحثی

اینکه فتوکپی نامه به احمد آقا و گزارش محفوظ مانده است، برای اطالع 

 شود.  خوانندگان عیناً در اینجا آورده می
 

 تعالی  بسمه

 

 االسالم حاج احمد آقا خمینی سالم جناب آقای حجت

دیگر مدت یک  که تلفنی عرض شد من به اتفاق چند نفر همانطوری

های آبادان، خرمشهر و اهواز بودیم. پس از بازگشت  هفته در جبهه

مشاهدات خود را بصورت گزارشی تنظیم کردیم و این گزارش را در 

اهلل موسوی اردبیلی در دزفول به بحث  ر و آیتصد حضور آقای بنی

ند که در مورد این گزارش با شما ر گفتصد گذاشتیم بعد از آن آقای بنی

کنید برایتان  نیز بحث کنیم. اکنون من عین گزارش را که مالحظه می

توانید از طریق تلفن  ارسال داشتم اگر الزم به توضیح و یا بحثی بود می

روزنامه مرا مطلع کنید در ضمن مبلغ پانصد تومان نیز فردی به جهت آقا 

 ید.داده است رسید آن را نیز لطف کن

 7/8/19، با سالم مجدد محمد جعفری 
  

 تعالی  بسمه

 

رساند آنچه را که ما در این چند روز سفر خود به اهواز و  بعرض می

 آبادان و خرمشهر دیدیم بقرار زیر است: 

ـ افرادی که تا به حال از جانب افراد مختلف و سازمانهایی نیز نظیر 0

ند توجیه نشده و عمالً از یک ها به آبادان اعزام شده بود بسیج و کمیته

 کردند.  فرماندهی واحد برخوردار نبودند و تبعیت نیز نمی

ها حدود مدت چهل و پنج روز است که  ـ بسیاری از جنگنده1

اند  جنگند و چون اینها در واحدهای خود شهید و زخمی زیاد دیده می

های  تقریباً روحیه خود را از دست داده و عمالً دست به تضعیف روحیه

کند از این  زنند. ستون پنجم نیز که قوی است و عمل می دیگران می

 پراکنی مشغول است:  وضعیت استفاده کرده و با شدت به شایعه

 جنگند. ارتش نیست و نمی (0

اصالً ارتش برود کنار تا مردم خود تکلیف خود را بدانند و عمل  (1

 کنند.

 ک ایستاد.شود جلو توپ و تان با ژ ـ س و تفنگ نمی (3

این ارتش مجهز ما کجاست؟ این فرماندهان اینها را مخفی  (4

 اند. کرده

ساعت شهر آبادان و  71اند: شما  گفتند که بما گفته ای می عده ( 1

که اکنون مدت یک  خرمشهر را نگهدارید تا ما از عقب برسیم در صورتی

آقای  کرد که اند و اضافه می حفاظ نگهداشته ماه است که شهر را بی

ساعت شما شهر را نگهدارید و بعد از  71ای نوشته است که  ر نامهصد بنی

 آن ما خواهیم رسید پس چرا نیامدند؟

اند و مردم را به  ها خودشان نشسته شایعه شده بود که باالنشین (3

 دهند.  کشتن می

جنگیدند بسیار از دست آقایان دستغیب،  که می ـ کسانی3

اند: خانواده آبادانیها را راه ندهید و اینها که از  ای و طاهری که گفته خامنه

گفتند خوب اگر  آیند طاغوتی هستند ناراحت بودند و می شهر بیرون می

های ما اینجا باشند عمالً نیمی از امکانات و نیروی ما صرف  خانواده

ا و محافظت آنها خواهد شد و بهتر است که این کسان بیایند در همین ج

یک چند روز زیر توپ و تانک باشند تا مسئله را بهتر درک کنند که 

های تانک و خمسه  چیست، شهری که شب و روز زیر رگبار بمب و گلوله

 خمسه است با بودن زن و بچه تحرک نظامی را بمراتب کمتر خواهد کرد. 

ها  ها و زن این یک واقعیت است در شهر آبادان ماندن، بچه

اند و  اند و مانده با وجود این بسیاری شهر را ترک نکردهغیرممکن است 

 اند. اند جای گرفته در سنگرهائی که در تمام شهر خود حفر کرده

اند برای یک چنین کاری  ـ بسیاری از نیروهائی که فرستاده4

های خمپاره و  آمادگی ندارند و بعد از یکی دو روز و دیدن رگبار گلوله

ردند و با این کار روحیه دیگران را تضعیف گ توپ و خمسه خمسه برمی

ها، بسیج، عشایر و آن عده دیگر نیز که  اند: افراد کمیته کنند از جمله می

مانند بر اثر نداشتن تجربه کافی و اطالعات نظامی و عمل نکردن به  می

 دهند.  دستورات فرماندهی تلفات و زخمی زیاد می

نظمی در همه جا  و این بینظمی عجیب و غریبی در کار است  ـ بی 1

شود به عنوان مثال وقتی چند ماشین حامل مریض را شب  دیده می

کیلومتر خارج از شهر  41هنگام و در تاریکی بطرف مکانی که حدود 

بنا بود « هاور کرافت»های آب رود خشکی رو بنام  که کشتی آبادان جائی

و حسابی نبود که اینها را به بندر امام خمینی برسانند یک بلدچی درست 

بداند راه کجاست و باالخره با زحمت و کمک روستائیان عرب یک ده که 

 متوجه شدند ما را راهنمائی کردند . 

های آبادان را دیدیم واقعیت این  ـ ما تمام خطوط مقدم جبهه 3

ها نبودند امّا افراد دست و  است که نیروی جنگده قابل توجهی در جبهه

 ر زیاد.پاگیر و ناوارد بسیا

های آبادان عبارت بود از: تک آوران نیروی دریائی،  ـ ترکیب جبهه7

ها، عشایر، بسیج و مردم  پاسداران، ارتشیها، افراد ژاندارمری، کمیته

 محلی.

های گروهی و بخصوص رادیو نیز مسائلی را  ـ تبلیغات رسانه 8

بوجود آورده است و در آنجا محسوس است که بعضی اطالعاتی که 

کند و بعضاً اطالعاتی است  دهد بعضاً روحیه افراد خودی را تضعیف می می

شود که: مثالً  خورد از جمله وقتی در رادیو عنوان می که بدرد دشمن می

صدام کافر خیال کرده است، ما از راه آب نیرو و تدارکات به آبادان 

شود. و یا اینکه طبق اطالع  میرسانیم. دشمن متوجه این تنها راه می

ها  گونه خبر دادن موثقی، یک منبع آگاه، یک منبع موثق خبر داد. این

اش را  لندن برنامه B.B.Cوضعی را بوجود آورده است که شب وقتی رادیو 

کند در بسیاری از سنگرهای شهر آبادان و مردم همه شروع  شروع می

 دهند.  کنند و بیش از رادیو خودی به آن اعتبار می بگوش دادن آن می

گردند روحیه دیگران را بسیار تضعیف  نیروهای مختلفی که برمیـ 9

 کنند.  می
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ـ فرماندار آبادان با فرمانده عملیات آن شهر اختالفات محسوسی 01

 دارد و این در فرماندهی تأثیر به سزائی دارد. 

ها لباس نظامی به تن داشتیم  ـ چون ما به خاطر رفتن به جبهه00

کردند و این  از ما استقبال و پذیرائی میرسیدیم  مردم هر جا که می

بینند که چگونه ارتشیها  کرد که وقتی مردم می حکایت از این می

خواهند عالقه  ای که ممکن است می کنند آنها نیز بهر وسیله فداکاری می

و یگانگی خودشان را با آنها بیان کنند و این در تاریخ نظامهای جهان 

 سابقه است.  بی

ه با بعضی از دست اندرکاران مهم بحث کردیم چنین در این سفر ک

 نظراتی داشتند: 

 جنگ طوالنی شود قطعاً به نفع ماست. (0

دارند چند هفته دیگر که   منتظر آمدن باران هستند و عقیده (1

 توانیم آنها را فلج کنیم.  شود ما می باران در خوزستان شروع می

شود بیرون  ریکا را میآمریکا بهرحال بهتر از روسیه است، آم (3

 کرد ولی اگر روسیه آمد بیرون کردن او بسادگی امکان پذیر نیست. 

 دهیم. تا انقالب اسالمی در عراق جنگ را ادامه می (4

 کنیم.  خودمان را آماده پیشروی در عراق می (1

تواند رهبری کند و بهتر از  اهلل حکیم خوب است و می فرزند آیت (3

 دیگران است. 

رادی که هیچگونه اطالع نظامی و جنگی ندارند در بسیاری از اف (7

 آید.  کنند و بعضی مواقع یک حالت فلج بوجود می امور جنگی دخالت می

اظهار نظر کسانی که مسئولیت ندارند، عوارضی را ببار خواهد  (8

 آورد و کار را کندتر خواهد کرد. 
 

 پیشنهادات 

در باشد همه را جمع کند و ـ یک فرماندهی قوی الزم است که قا 0

 فرماندهی واحدی را بوجود آورد و همه نیز از او تبعیت کنند. 

روند بایستی با تجهیزات  که برای جنگیدن به آبادان می ـ کسانی 1

الزم و کافی بروند، نه اینکه گروههائی بروند و در آنجا از فرمانده آنجا 

ش فرماندهی داشته ای باید خود تجهیزات بخواهند، هر گروه و دسته

باشد و این فرمانده بتواند افراد تحت فرماندهی خود را هدایت و 

 فرماندهی کند و از فرمانده منطقه نیز حرف شنوائی داشته باشد. 

که را که حدود چهل و پنج روز است  ـ نیروهای خسته و کسانی 3

هه جنگند به ترتیبی که روحیه دیگران را تضعیف نکند از جب در جبهه می

 خارج کنند و جای خود را به نیروهای تازه نفس بسپارند. 

که اطالعات نظامی  ـ نیروهای پراکنده و تعلیمات ندیده و کسانی 4

که  الزم را ندارند از جبهه خارج کنند تا بیش از پیش دست و پای کسانی

 توانائی جنگیدن را دارند نگیرند. 

ستی باندازه کافی توجیه روند بای ها می که به جبهه ـ تمام کسانی 1

 شده باشند که در جنگ نظم و انظباط بیش از هر چیزی الزم است. 

ـ در اهواز نیز عمالً چند اطاق جنگ وجود دارد بایستی وضع آنجا  3

را نیز روشن کرد که بواقع همگی از فرماندهی واحد تبعیت کنند و 

 عملیات را همآهنگ سازند. 

ه شّّم نظامی دارند و جرأت و شجاعت ک ها کسانی ـ در تمام جبهه 7

ها کسب  ها بروند و در درون جبهه نیز دارند که به خطوط مقدم جبهه

اطالع کنند بگذارید، تا اطالعات را خارج از گزارشهای رسمی به اطالع 

 1/8/0319برسانند.
 

عالوه بر گزارش ویژه برای فرماندهی کل قوا، چهار سرمقاله روزنامه 

به مطالعات و « های نبرد یکهفته در جبهه»حت عنوان انقالب اسالمی ت

 390، 389، 388های  ها اختصاص داده شد که در شماره تحقیقات جبهه

 0.، انتشار پیدا کرد391و 

در آن دوران آقای کمال خرازی مسئول ستاد تبلیغات جنگ بود و 

در جام جم دفتری داشت. مقاالت فوق مورد پسندش واقع نشده بود و در 

ر به من صد ر گله و شکایت کرده بود. آقای بنیصد ن رابطه به آقای بنیای

 گوید؟ گفتند بروید پیش ایشان و ببنید نظرش چیست و چه می

الدین موسوی سردبیر  با گرفتن وقت قبلی به اتفاق آقای سیدجمال

بعد  19آبان  01شنبه روزنامه، برای گفتگو و مطلع شدن از نظراتشان پنج

از ظهر به دفتر وی رفتیم. پس از سالم و حوالپرسی من و جمال روی 

صندلی نشستیم و وی نیز روی صندلی روبروی من نشست. سپس 

ناگهان بدون هیچگونه بحث و گفتگوئی با حالت غیض و خشم به من نگاه 

 کرد و با صدای بلند حرف بدی به من زد. 

ای را نداشتم، از آن  رد و رفتار غیرمنتظرهمن که انتظار چنین برخو

رفتار، یکه خوردم بالفاصله بلند شدم و محکم درب را بهم کوبیده دفتر 

 وی را ترک کردم و جمال نیز همراه من بیرون آمد. 

من و جمال کمی درباره این رفتار خرازی صحبت کردیم. جمال گفت 

مال گفتم حاال که ما من نتوانستم بفهمم این چه رفتاری بود؟ سپس به ج

ایم. بد نیست سری به آقای محمد مبلغی اسالمی که  تا اینجا آمده

دفترش در کانال شبکه دوم قرار داشت بزنیم. به محمد تلفن زدیم و او 

 ماشینی فرستاد و ما را به آنجا برد. 

قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازم و توضیح دهم که در دفتر آقای 

دوم سیمای جمهوری اسالمی چه اتفاقی افتاد. توضیحی  مبلغی در شبکه

 شود.  در مورد مدیرعامل صدا و سیما آورده می

، به 03/1/0319ای به تاریخ  ر ریاست جمهوری طی نامهصد آقای بنی

 آقای خمینی، از رهبر انقالب چنین تقاضا کردند: 
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خمینی رهبر انقالب اسالمی  اهلل امام حضور مبارک حضرت آیت

 ایران  دامت ظله العالی 

ها و حوادث ضرور دید بر  نظر به اوضاع کشور و مقابله قاطع با توطئه

اساس گفتگوهای مفصلی که حاج احمد آقا به عرض میرسانند خواهان 

 سه امر زیر بشوم: 

 وزیر با تصویب امام.  ـ انتخاب نخست0

 ه دستور عمل کنند. ـ قوای انتظامی در اختیار و ب1

ـ دستگاه تبلیغاتی باید برخالف مصالح کشور و مخالف سیاست 3

جمهوری اسالمی نباشد و آزادی آنان در حدود قوانین اسالمی باید 

که  دهد که با وجود همۀ مشکالت در صورتی مراعات شود و اطمینان می

قالب وسایل کار در دسترس و به اختیار باشند، هیچگونه خطری متوجه ان

 {413«}رصد اسالمی و کشور عزیز نخواهد شد. ابوالحسن بنی
 

آقای خمینی رهبر انقالب پاسخ مستدعیات ریاست جمهوری را 

اهلل الموسوی  روح، موافقت شد، تعالی بسمه»بدین شرح ابالغ کردند: 

 {417}«07/1/0319، الخمینی
 

، آقای تقی 14/1/19غ فوق در تاریخ ر متعاقب ابالصد آقای بنی

را که مدیرعامل هواپیمای ملی بود طی حکمی به سرپرستی صدا  1فراحی

 و سیما منصوب کرد. متن حکم وی بدین شرح است: 

                                                           

 منتشر شد. 0319آبان  03و  01، 01،  8در تاریخهای  اه ـ این سر مقاله0

زاده، رئیس دایره حقوقی صدا  ـ آقای دکتر تقی فراحی در زمان سرپرستی قطب1
« هما»و سیمای جمهوری اسالمی ایران بود که بعداً به سرپرستی هواپیمایی ملی 

 برگزیده شد.
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آقای تقی فراحی با توجه به انتخاب دو تن از اعضای شورای 

ی مجلس و سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به نمایندگ

براساس موافقت امام با پیشنهادهای اینجانب و تمایل و موافقت اکثریت 

شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران به سمت مدیر و سرپرست صدا و 

شوید. الزم است در تصدی  سیمای جمهوری اسالمی ایران منصوب می

 این مسئولیت بسیار سنگین از توجه دقیق بر امور زیر غفلت نکنید:

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران باید در خدمت خط امام که ـ 0

خط عمومی انقالب اسالمی است، باشد و حتماً میدان برخوردها، تسویه 

حسابهای گروهی نباشد و کسانی که تا این زمان به این کارها مشغول 

 اند به کنار گذاشته شوند.  بوده

رت اسالمی را مورد ـ از آنجا که شورای انقالب به اتفاق آراء ضرو1

های تخریبی که ایجاد جبهه اسالم و تفاهم  تأکید قرار داده است، روش

ایدئولوژیک میان گروهها و جو اجتماعی سیاسی کشور را تیره سازد، باید 

تواند انجام  یکسره کنار گذاشته شود. بنابراین سه نوع بحث آزاد می

 گیرد: 

شدن نظام اسالمی  های ایدئولوژیک به منظور روشن الف ـ بحث

 برای نسل جوان کشور. 

ب ـ بحثهای سیاسی یا اقتصادی و یا فرهنگی برای نزدیک کردن 

دیدگاههای گرایشهای مسلمانان و تحکیم اساس وحدت اسالمی و یافتن 

 راه حلهای مشخص برای مسائل روز کشور. 

گری ابرقدرتها و قدرتها به قصد  ج ـ بحث در زمینه سلطه و سلطه

انقالب اسالمی ایران و بحثهای آزاد در سه زمینه باال با گرایشهای  تداوم

غیراسالمی به قصد هدایت و بخصوص از بین بردن جو خشونتهای کور و 

منطق، در تنظیم اخبار و در تولید و پخش باید چنان  های بی خصومت

کنید که رویه مرسوم استفاده از صدا و سیما برای تحکیم موقعیت این و 

شود و یا  گروه از بین برود و تمامی جامعه مطمئن شود که آنچه می یا آن

 بیند واقعیت و حقیقت دارد.  می

صدا و سیما برای جلب اعتماد عمومی رهبری کشور و راهبری نسل 

جوان مسئول در مسیر زندگی است و برای آن نیست که جو برخوردها را 

اعتماد به حال و  تر کند و محیطی اجتماعی فراهم آورد که به سنگین

آینده از همگان سلب شود. توفیق شما را در این خدمت بزرگ از خداوند 

 کنم.   متعال مسئلت می

 رصد جمهور و رئیس شورای انقالب ـ ابوالحسن بنی رئیس

 {418«}0319اردیبهشت  14 
 

، استعفای 17/3/19آقای فراحی مدیرعامل صدا و سیما، در تاریخ 

جمهور کرد که استعفای  را از سرپرستی صدا و سیما تقدیم رئیسخود 

وی پذیرفته نشد و بکار خود ادامه داد. وی علل استعفای خود را چنین 

 شرح داده است: 

ر صد مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی»

ایران بسیار  با قبول مسئولیت اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی

کوشیدم که اهرمهای الزم را برای شروع کار و به تحرک انداختن چرخ 

آوری و به مرکز هدایت کننده متصل نمایم. ولی از آنجا که  سازمان جمع

عموماً هر کدام از این اهرمها در اختیار مرکز قدرتی بود که در درون 

ای  یت کنندهکردند و پذیرای هیچ عامل هدا سازمان خود مختار عمل می

نبوده و نیستند، همچنان که مسبوق هستید ده روز پس از قبول 

مسئولیت استعفا نمودم، مبادا که عامل تفرقه و شکستگی بیشتر صفوف 

مسلمین شوند، امّا آن استعفا پذیرفته نشد و با قول و قرارهایی دوباره بر 

که در  انسر مسئولیت ماندم. این بار وضع بدتر شده چرا که در داخل آن

بدو امر زیر بار همآهنگی و داشتن یک مرکزیت مشورتی هدایت کننده 

رفتند، حال عمالً علیه مدیریت عامل مخالفت لجوجانه برداشتند  نمی

رسد مسئولیت مدیرعامل است که  لیکن در خارج آنچه به نظر می

آید یعنی عمالً مدیرعامل پوششی است بر  گناهکار اصلی به حساب می

کسانی که مسئولیتی ندارند امّا با تکیه بر مراکز قدرت و در  خطاکاری

یوزگی سیاسی وسعایت نزد این و آن صحنه گردان تمام بازیها هستند. 

لذا با توجه به اوضاع حساس مملکت و عدم وجود ابزار و امکانات الزم 

برای ادامه کار و لزوم وجود مدیریت همآهنگ در صدا و سیمای جمهوری 

ران بدینوسیله استعفای خود را تسلیم آن مقام مینمایم و آماده اسالمی ای

 {419«}17/3/19باشم... با احترام تقی فراحی  توضیحات می

براساس گزارش رئیس دفتر ریاست جمهوری، استعفای مدیرعامل 

و آقای دکتر فراحی  {431نشد}اسالمی، پذیرفته  صدا و سیمای جمهوری

 بکار خود ادامه داد.

رتقی فراحی، آقای محمد مبلغی اسالمی را به سمت مدیر آقای دکت

شبکه دوم سیمای جمهوری اسالمی برگزید. شبکه دوم که در زمان شاه 

اندازی نشده بود، آقای مبلغی  کانال آموزشی بود و بعد از انقالب هنوز راه

 0319تیر ماه  7اندازی شبکه رسماً آن را در تاریخ شنبه  پس از راه

{ کانال فوق همچنان 430کرد.}الد مهدی قائم، افتتاح همزمان با می

بصورت کانال آموزشی در جهت تنویر افکار عمومی و باال بردن سطح 

های مختلف، تحقیقاتی، برگزاری بحثهای آزاد  آگاهی ملت ایران در زمینه

و میزگردها، سخنرانیها، مصاحبه با صاحبنظران و رله خبر شبکه اول به 

، آقای مبلغی اسالمی را 19مهر ماه  07ی در تاریخ فعالیت پرداخت. و

جهت رسیدگی و حل مشکالت داخلی سازمان صدا و سیما به قائم مقامی 

{ و وی نیز به رتق و فتق 431مدیرعامل صدا و سیما منصوب نمود}

 بعضی از امور و وظایف مدیرعامل پرداخت. 

همه مدیران از  19مهر ماه  13ای در تاریخ  آقای مبلغی طی اطالعیه

عامل صدا و سیما بعد از پیروزی انقالب دعوت کرد، تا در بحث آزادی که 

در رابطه با کارکرد صدا و سیمای جمهوری اسالمی و مشکالت و مسائلی 

شرکت کنند و مسائل  0/8/19که مبتال به آن سازمان است در تاریخ 

صدا و دیران مختلف { م433دهند.}سازمان را مورد بحث و بررسی قرار 

زاده،  سیما بعد از پیروزی انقالب عبارت بودند از: صادق قطب

ها، ابراهیم پاینده، احمد عزیزی، بهزاد  االسالم موسوی خوئینی حجت

نبوی، حداد عادل، محمدعلی هادی، احمد غضنفرپور، تقی فراحی و 

زاده و مبلغی اسالمی در آن  تنها آقای قطب {434}محمد مبلغی اسالمی،

 رکت کردند. میزگرد ش

آقای فراحی اوایل مهر ماه به سمت سفیر کبیر ایران در چین 

عازم محل مأموریت خود  0319آذر  07منصوب گردید امّا وی در تاریخ 

مبلغی در سمت قائم مقام مدیرعامل صدا و سیما، چند  { آقای431.}شد

ه نفر از مدیران بخشهای مختلف را از کار برکنار کرده بود. در این رابط

امضای آقای هاشمی ای از سوی شورایعالی دفاع به  حکم محرمانه

بدست آقای اسالمی رسیده  19آبان  3رفسنجانی و رجائی که در 

آن عنوان شده بود، کسانی که بعد از اول مهر استخدام  { در433بود}

های بعد از این تاریخ نیز باید به سر کار خود  شده معلق هستند و اخراجی

شوند. نظر به اینکه این حکم محرمانه از جانب شورایعالی  باز گردانده

دفاع غیرقانونی بود و در شورای عالی دفاع موضوع مورد بحث و گفتگو 

ر فرمانده کل قوا و رئیس صد قرار نگرفته بود و از طرف دیگر آقای بنی

غی شورایعالی دفاع و سایر اعضاء از آن اطالعی نداشتند، آقای مبل

اسالمی در مورد حکم ارسالی از جانب آقای هاشمی از فرمانده کل قوا، 

 ر نیز چنین بوی پاسخ داد: صد صحت آن را استفسار کرد. آقای بنی
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 آقای محمد مبلغی اسالمی   

 قائم مقام مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

متنی که به امضای آقایان رجائی و آقای  در مورد سؤال شما درباره

هاشمی رفسنجانی از طرف شورایعالی دفاع نوشته شده است، جواب 

اینست که این امر در شورایعالی دفاع طرح نشده و اسناد شورایعالی 

دفاع باید به امضای رئیس شورا ابالغ گردد. و همچنین به آقایان در این 

یهی است کلیه کارکنان باید رعایت زمینه مأموریتی داده نشده است. بد

جمهوری و رئیس شورایعالی دفاع  قوانین و مقررات را بنمایند. رئیس

 (01)پیوست سند شماره {437}رصد بنی ابوالحسن
 

آقای مبلغی نیز به نامه غیرقانونی آقایان رجائی و هاشمی بنام 

داد. و در این رابطه از  شورایعالی دفاع توجهی نکرد و به کار خود ادامه

جانب طرفداران و عامالن حزب جمهوری، در صدا و سیما جار و جنجال 

برپا شده بود و خبرنگار روزنامه انقالب اسالمی که برای تهیه گزارش به 

آنجا رفته بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته که گزارش مشروح آن در 

آمده « ه گذشتدر جام جم بر ما چ»انقالب اسالمی تحت عنوان 

 {438.}است

هادی ندیمی بر حزب جمهوری اسالمی  ها از جمله آقای بر کنار شده

، صبح به هنگام ورود قائم مقام 19آبان  7خیلی گران آمد و لذا در تاریخ 

رادیو تلویزیون در مقابل درب ورودی جام جم به دستور آقای عبداهلل 

رود وی به دفتر کار خود نوری دو پاسدار بسوی وی اسلحه گشودند و از و

 ممانعت بعمل آوردند. 

ریزی و تولید  آقای مبلغی اسالمی که باتفاق معاون امور برنامه

سازمان قصد ورود به محل کار خود در ساختمان جام جم را داشتند به 

االسالم عبداهلل نوری مدیر اطالعات و اخبار  دستور آقای امانی و حجت

تیراندازی کردند که پس از ایجاد سر و صدا  شورایعالی دفاع به سوی آنها

و بیرون آمدن کارکنان و ازدحام جمعیت آنها توانستند به دفتر کار خود 

 بروند. 

اینجانب به هنگام حادثه در سفر بودم وقتی از سفر برگشتم و به 

ها و خود محمد  تحریریه روزنامه رفتم و از خبرهای تازه پرسیدم، بچه

اندازی در صدا و سیما را برایم توضیح دادند. گفتم با مسئله برخورد و تیر

اید. بالفاصله  وجود چنین برخوردی حتی شما خبر آن را منتشر نکرده

گزارشی از چگونگی جریان تیراندازی بسوی قائم مقام مدیرعامل صدا و 

روز بعد در « تیراندازی بسوی قائم مقام»سیما تهیه گردید و تحت نام 

  {439.}یدا کردروزنامه انتشار پ

گردم. در  به اصل مطلب و آنچه در دفتر آقای مبلغی گذشت برمی

دفتر آقای مبلغی بعد از احوالپرسی و صحبت از اینطرف و آنطرف و تبادل 

اطالعات، آقای مبلغی گفت میزگردی از مدیران عامل صدا و سیما، در 

کرده است  مورد کار رادیو و تلویزیون و بعضی از مسائل جاری کشور تهیه

خواهید، می توانید آن را در اطاق آزمایش ببینید. به  و اضافه کرد اگر می

آن اطاق رفتیم و فیلم ضبط شده میزگرد را برای ما گذاشت. بعد از آنکه 

فیلم را تماشا کردیم، به دفترش بازگشتیم و در مورد آن کمی با هم بحث 

برد. من به محمد کردیم. سیدجمال در این بین از فرط خستگی خوابش 

گفتم که آیا قصد داری این میزگرد را از شبکه سراسری پخش کنی؟ 

جواب داد آری! گفتم حال که چنین قصدی داری، بهتر است که همین 

امشب آن را پخش کنی. چون با وضعیتی که پیش آمده و با این سر و 

 صداها، معلوم نیست که بعد از این، چنین امکانی داشته باشی و شاید

 همین فردا، از آمدن تو به جام جم و صدا و سیما جلوگیری شود.

او هم قبول کرد و دستور داد نوار را آماده کردند و آن را به مرکز 

( فرستاد و تلفنی به مسئول آن گفت 1پخش شبکه سراسری دوم )کانال 

 که فالن برنامه را حذف و بجای آن این برنامه را پخش کنید. 
 

 اد مدیران عامل پخش نوار بحث آز

ما در دفتر ماندیم تا اینکه بعد از اتمام اخبار، مسئول اجرای پخش 

که خانم جوانی بود، اعالن کرد که هم اکنون، بحث آزاد مدیران عامل 

دقیقه بود، بعد از اینکه  81گردد. کل این بحث آزاد  صدا و سیما پخش می

دفتر ریاست مقداری از آن پخش شد، ما آنجا را ترک کردیم و به 

 جمهوری رفتیم. 

که کسی قبالً از پخش آن  برنامه مثل بمب صدا کرده بود و با وجودی

خبر نداشت، هر کسی که برنامه را دیده بود به سایر دوستان و فامیل 

 تلفن زده و خبر داده بود که برنامه را تماشا کنند. 

اند، و من و جمال کمی بعد به منزلمان برگشتیم و محمد در همانجا م

سپس چند روزی آنجا پنهان بود. برنامه ذکر شده بعنوان بحث آزاد 

بعد از اخبار شب از  19آبان  01مدیران عامل صدا و سیما، پنجشنبه 

شبکه دوم سیمای جمهوری اسالمی پخش گردید در آن بحث آقای 

ها و فشارهائی که بر صدا و سیما  بندی زاده به دسته مبلغی و صادق قطب

ها و  گردیده که صدا و سیما در خط حفظ آزادی شده، و مانع می وارد می

 حقوق مردم و استقالل پیش نرود، پرداختند. 

لبه تیز حمله خود را متوجه حزب جمهوری اسالمی  0زاده آقای قطب

کرده و بهشتی و حزب را مانع بزرگی بر سر راه آزادی و حکومت مردمی 

ل آن عربی است که با طغاری پر قلمداد کرد و گفت، مثال این حزب، مثا

از ماست بر لب دریا نشسته بود و قاشق قاشق ماست را به دریا 

کنی؟ آن عرب  ریخت. مردی سر رسید و گفت بابا! داری چکار می می

شود با یک طغار ماست،  سازم. آن مرد گفت مگر می گفت، دارم دوغ می

با این ماست من، دریا دانی که اگر  دریا را دوغ کرد؟ وی جواب داد: اما می

 شود؟! دوغ بشود، چه می

گویند نظیر همین دوغی است که آن  حزب جمهوری که آقایان می

کرد. حزب جمهوری اسالمی یک حزب  مرد عرب داشت درست می

ای  مردمی نیست، حزبی است آلت دست آقای بهشتی و مردم در آن کاره

 نیستند. 

 17بهمن  19ر تاریخ بد نیست بدانید که حزب جمهوری اسالمی د

اعالن موجودیت کرد و آقای دکتر محمد جواد باهنر یکی از اعضای 

ای که در اطالعات  در مصاحبه 18مؤسس حزب در تاریخ هفتم خرداد ماه 

به چاپ رسید، در مورد اینکه حزب چه تعداد عضو دارد پاسخ داد، 

ود که متوجه نب {441}«خوب شاید اآلن بیش از دو میلیون عضو دارد.»

میلیون نفر جمعیت  31دو میلیون عضو یعنی چه؟ در آن زمان کشور ما 

میلیون نفر و  111داشت، و کشور شوروی با داشتن جمعیتی بالغ بر 

استقرار حکومت توتالیتر سانترالیزم، حزب کمونیست در سراسر 

 شوروی دو میلیون عضو داشت.   های جمهوری

زاده مشهور  دوغ به دوغ قطب بعد از این واقعه، در سطح کشور این

 زاده ورد زبانها بود.   شد و همه جا دوغ قطب

 

 زاده بازداشت آقای قطب

، آقای اسداهلل الجوردی 1متعاقب پخش بحث آزاد از شبکه کانال 

دادستان انقالب مرکز، با تبانی و همدستی دوستان حزبی، بویژه آقای 

زاده ریخته و  ی قطبصبح به منزل آقا 4بهشتی، همان شب حدود ساعت 

                                                           

نید به کتاب اوین، از زاده و اسرار و چگونگی آن نگاه ک ـ در مورد اعدام قطب0
 .007ـ  009و جلد دوم، ص  333ـ  331محمد جعفری، جلد اول، ص 
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زاده را بازداشت و به  همۀ اسناد و مدارک موجود را برداشته و آقای قطب

زندان اوین منتقل کردند. و چون آقای محمد مبلغی را در منزلش نیافته 

ای داده که خودش را به دادستانی اوین معرفی کند، اما  بودند، اطالعیه

بود را دستگیر  1در کانال  آقای جهانگیر مجیدی با جناقش که معاون وی

و به اوین منتقل کردند. بدنبال دستگیری و بازداشت آقای صادق 

زاده بعلت پخش بحث آزاد تلویزیونی سیل اعتراضها و طومارها، از  قطب

سراسر کشور بلند شد. همۀ شخصیتهای ملی و مذهبی آزاده به این عمل 

 الجوردی شدیداً اعتراض کردند. 

ان طی نامه که برای مطبوعات فرستاد و در آقای مهندس بازرگ

« معالجه دندان درد با مشت و چکش»مطبوعات به چاپ رسید با عنوان 

/ دـرس ری میـت ر از تازهـت ازهـت /رسد هر دم از این باغ بری می»نوشت: 

زاده که در برخورد اول به افسانه و شایعه شباهت داشت با  بازداشت قطب

کرد: کاری ندارم که روش گذشته آقای کمال تعجب واقعیت پیدا 

زاده چگونه بوده و مصاحبه اخیر در تلویزیون تا چه حد معقول و  قطب

خالی از ایراد باشد، امر مسلم این است که برنامه زنده نبود و صدا و 

توانسته است پخش نکند. امّا درد  سیمای جمهوری اسالمی ایران می

اند که  انحصارگر ما فکر نکرده بزرگ در این است که چطور گردانندگان

اعتبار  عمل آنها چه اثر وحشتناک بلحاظ احساسی عدم امنیت و بی

کند  کردن قانون اساسی در مردم سرا پا ایمان و امید و فداکاری ایجاد می

و چه قضاوتی دنیای خارج که هدف صدور انقالب ما هستند خواهند 

ز کهنه کار، عضو شورای نمود. وقتی با چنین سادگی و افتضاح یک مبار

انقالب، مدیرعامل رادیو و تلویزیون و وزیرخارجه جمهوری اسالمی 

شود، دیگر چه آبرو برای اسالم و انقالب باقی خواهد  توقیف و توهین می

جداً و استرحاماً از مقام رهبری انقالب خواهان دخالت جبران و  ماند؟!

 {440}«للقوم الظالمین فتنه ربنا ال تجعلنا  جلوگیری از این تجاوز هستم.

ها و بویژه انقالب اسالمی و میزان اعتراضات و نظرات را  روزنامه

زاده سازماندهی کردند. آقای  نسبت به دستگیری غیرقانونی آقای قطب

جمهور شدیداً به این عمل دادستانی انقالب اعتراض کرد.  ر رئیسصد بنی

و توسط آقای علی امیر حسینی به آقای خمینی پیغام فرستاد و گفت: 

این عمل آقای الجوردی نه تنها آبروی شما و اسالم و انقالب را در خارج و 

برد بلکه لکه ننگی بر دامن قوه قضائیه شما  داخل کشور برده است و می

 جای خواهد گذاشت که پاک شدنی نیست. بر

بعد از اینکه آقای امیر حسینی با آقای خمینی مالقات کرد و پیغام 

ر را رساند و با آقای خمینی در مورد آزادی هر چه زودتر صد آقای بنی

زاده صحبت کرد. آقای خمینی در ضمن صحبت به آقای  آقای قطب

ر برسانید و بگوئید انشااهلل صد به آقای بنیامیرحسینی گفت، سالم مرا 

شود و سپس گفت: حال آقای مبلغی چطور است؟ و  درست می

خواست با این جمله برساند که من خبر دارم که وی در دفتر ریاست  می

 {441.}جمهوری مخفی است
در هر حال وقتی آقای خمینی، دادستانی و حزب جمهوری اسالمی 

های آزادیخواه مواجه  اعتراضات مردم، همۀ ملیون و روحانیبا سیل 
و بار دیگر  0زاده آزاد گردید شدند، به فاصله کمتر از چهار روز آقای قطب

هنگامی که روزنامه میزان را بستند و مدیر آن  31در فروردین ماه سال 
توقیف شد، بر اثر متحد عمل کردن نیروهای ملی ـ مذهبی، نیروی 

نشینی کرد و حکم آزادی مدیر روزنامه و منع توقیف روزنامه  ارتجاع عقب
 صادر شد. 

های  ها و روحانی ا افسوس که باز هم ملیون، ملی مذهبیام

 آزادیخواه از رویدادها و نتیجه و تجربه آن درس نیاموختند. 
                                                           

آزاد گردید. انقالب اسالمی،  19آبان  09زاده، در تاریخ دوشنبه شب  ـ آقای قطب0
 .19آبان  11شنبه  سه

مسئله انحصارگری و قبضه کردن قدرت از طریق اعدام، مصادره 

ای روشن بود که آقای  اری و... به اندازهاموال، زندانی کردن، چماقد

، از 19آبان  09ای که در تاریخ  قدوسی دادستان کل انقالب، در مصاحبه

پرده و آشکار آن را ذکر کرده است. وی در  صدا و سیما پخش گردید، بی

 گوید:  زاده و دفاع از عمل دادستانی می رابطه با بازداشت قطب

زاده در این جهت حسن نیّت  ای قطبتوانم بگویم که آق من نمی»... 

داشته یا سوء نیت امّا برداشت مردم از این مسئله چی بوده؟ شما که 

گوئید انجمنهای اسالمی درست نیستند دانشجویان مسلمان پیرو  می

اند، به اعدامها که  ها باهاشان قاطی شده ها و فدائی ای خط امام، اینها توده

کنی پس چی در این مملکت  حمله میها که  کنی، به مصادره حمله می

 {443.«}ماند و مردم به چی دلخوش باشند می

اهلل قدوسی، دادستان کل انقالب  تصور نشود که این فقط نظر آیت

است. نه! در حقیقت این راه و روش قبضه کردن قدرت و به انحصار در 

روز بعد از گفته آقای قدوسی،  31آوردن آن تحت نام اسالم است. 

القضات شرع و الجوردی دادستان انقالب، در  هلل گیالنی قاضیا آیت

اند از ملت  مصاحبه رادیو تلویزیونی گفتند، از اینکه تا بحال کم کشته

گویند اینکه ما تا به حال مدارا  کنند و می اظهار شرمساری و استغفار می

این ایم، با اختیار خود نبوده و قاطعیت ما را بعداً خواهید دید. در  کرده

لنین »القضات اوین و حاکم شرع گفت:  اهلل گیالنی قاضی مصاحبه آیت

میلیون نفر را کشت در حالیکه آمار محکومین  8پس از پیروزی انقالبش 

به اعدام دادگاههای انقالب مرکز پس از پیروزی انقالب با احتساب گروه 

لت ای م»وی افزود:  {444}«.باشد نفر می 337فرقان، کودتاچیان، فقط 

کشیم که با دشمنان شما مالیمت کردیم. ما  ایران ما از شما خجالت می

که شما  طوری ایم. همان شرمساریم که با دشمنان شما مسامحه کرده

کنم ما انقالبی عمل  شنیدید امام چند ماه قبل گفت که من استغفار می

می نفر از پیروزی انقالب در دادگاه انقالب اسال 337ایم چطور فقط  نکرده

اند آنهم یک گروه از  مرکز که مرکز دادگاههاست از طاغیان به کشتن رفته

ها و  ها یعنی اگر زانی اند و گروه دیگر از کودتاچی اینها فرقانی بوده

سردسته خرابات را هم کم کنیم آمار اعدام شدگان زیر دویست نفر 

ین است. این جای خجالت نیست برای دادگاه انقالب اسالمی مرکز که هم

کنیم که با دشمنان این ملت و اسالم  جا من و دادگاه از مردم استغفار می

  {441«}نبوده.مدارا شد. این مدارا شدن هم به اختیار 

بیند که  اگر ضد انقالب می»در همین مصاحبه آقای الجوردی گفت: 

گویند که  کنیم این نه به دلیل ضعف ماست به من می ما با او مماشات می

دادگاه نشان ضعف دادگاه است. خود همین آقایان ضد رأی فالن 

گویند  اند و مدارک از جیبشان درآمده می هائی که دستگیر شده خلق

ها مواظب باشید رژیم بسیار ضعیف است به چریک فدائی خلق  آهای بچه

 سال زندان داد. 1با همه مدارک مکشوفه 

هند نشان دهنده ضعف این دادگاههاست و ضعف دادگاه نشان د

ها مماشات  سستی رژیم، دیگه خبر ندارد که اگر ما داریم با این بچه

کنیم این مماشات صرفاً در این رابطه است که میدان برایش باز باشد،  می

اش  خواهد جنایتش را بکند تا اگر زیر نقاب و زیر پرده چهره هر قدر می

ای بکنند  اش  برای مردم روشن شود. اگر امام اشاره مخفی دارد آن چهره

ها قاطعیتی از دادسرای انقالب خواهند دید که در تاریخ  آن وقت

  {443«}نباشد.اش  نمونه

آقای الجوردی، که آقای خمینی و مابقی سران روحانی حاکم را 

شناخت، حقیقی را بر زبان آورده است که زمانی نه چندان دور، با  می

یخ نمونه نداشته اشاره آقای خمینی کشتارهایی خواهد شد که در تار

نفر  3411یا  1411بینید که  است. شما در هیچ تاریخی در جهان نمی

اند، در عرض  زندانی را که محکوم شده و در حال کشیدن زندان خود بوده
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چند شب کشتار کرده باشند. حزب جمهوری اسالمی و روحانیت انحصار 

زادیخواه و ها، روحانیون آ ها، مصدقی طلب واهمه داشتند که اگر نهضتی

ها، با هم متحد شوند و به عمل برخیزند، نه تنها دست همۀ  صدری بنی

آنان رو خواهد شد بلکه از جامعه نیز حذف خواهند گردید و آقای 

هاشمی رفسنجانی، این نگرانی را بدین صورت بیان کرده است. وی در 

ر در انتخاب ریاست صد با پیروزی بنی»گویند:  کتاب انقالب و پیروزی می

جمهوری، اعضای نهضت آزادی که تا این تاریخ با او مخالف بودند و حتی 

خواستند وی جزو اعضای شورای انقالب باشد و حاضر نبودند،  نمی

کوچکترین مسئولیتی در دولت موقت به او بدهند، به او تمایل پیدا کردند 

و پشتیبانی از او و روزهای آینده را در ائتالفی نانوشته به حمایت 

 {447.«}پرداختند

گردانند، از این  طلبان که هدف را تصاحب اهرمهای قدرت می قدرت

حقیقت غافل هستند که اگر دو گروه یا دو شخص مخالف یکدیگر باشند 

و یکی از آنها مسئولیت خطیر اداره کشور را بعهده گرفت، اوالً موظف 

رعایت کند و طرف مقابل است که حقوق موافق و مخالف خود را یکسان 

نیز اگر بدنبال آزادی و حقوق آحاد ملت خویش است باید تا جائی که 

مسئول پاسدار ارزشها است، از کسی که مسئولیت بدوشش نهاده شده 

 پشتیبانی کند. 

داند که اگر این دو گروه براساس توافق و  آقای هاشمی خود بهتر می

کردند و جامعه  ز موارد عمل میمیثاقی و لو نا نوشته آن هم در بعضی ا

داد، مخالف اهداف  دید، قطعاً آنچه روی می آنها را متحد و یکپارچه می

 حزب جمهوری اسالمی و روحانیت انحصارطلب بود. 

به بعد، حزب جمهوری با تمام امکانات و  19از اواخر شهریور 

اهرمهای قدرتی که در دست داشت، مصمم شده بود بهر وسیله ممکن و 

 اند:  ای و بقول آقای حسین خمینی که نقل کرد، گفته ا هر هزینهب

ر در جنگ پیروز صد نصف ایران برود، بهتر است از اینکه بنی»

ر و مهار وی و یا حذفش گام صد در خط مقابله جدی با بنی {448}،«باشد

 امکان پذیر نبود.  برداشتند و این نقشه بدون چراغ سبز آقای خمینی

اولین تغییر رویه و مقابله در تغییر موضع آقای بهشتی در مورد حل 

شهریور، در  1گیری آشکار گردید. وی که در تاریخ  بحران گروگان

نگهداشتن گروگانها در ایران نفعی عاید ما »مصاحبه با صدا و سیما، گفت: 

گیری و عامل  شهریور، در رابطه با گروگان 13 { در449«}شود. نمی

آنقدر »نیرومند مؤثر براستقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افزود، 

گرانبهاست که تحمل هر نوع خسارت دیگر از این باب در راه آن آسان 

است. چه رسد به اینکه اصوالً در پرتو این اقدام حتی سودهای اقتصادی 

  {411«}ایم. هم برده

است با موافقت آقای طبق اسناد متعددی که هم اکنون در دست 

گیری و  ر جهت حل بحران گروگانصد خمینی و با دور زدن آقای بنی

آزادی گروگانها، بدنبال قرار و مدار پنهانی با جمهوریخواهان و ریگانیان 

{ و براساس قرار و مدار پنهانی با آنها، آزادی گروگانها را تا 410اند} رفته

مهوری آمریکا، جهت شکست کارتر و پیروزی زمان انتخابات ریاست ج

{ و بعد با تعجیل 411ریگان با تعللهای عمدی آن را به تأخیر اندخته}

ها، به آنها دیکته کرده  را که خود آمریکاییغیرقابل باور قرارداد الجزایر 

 و با این عمل به حساب خودشان:  {413}بودند، امضاء کردند

بردند  امضاء و تأیید آن قرارداد می ـ یا ریاست جمهوری را زیر بار0

 که در اینصورت برایشان تحصیل حاصل بود. 

ایستاد که باز در  ـ یا ریاست جمهوری به مخالفت جدّی با آن می1

 گرفت.  اینصورت با آقای خمینی در تقابل قرار می

و در هر دو صورت حزب جمهوری و روحانیت حاکم قدرت را به 

گیری که از امهات رویدادهای پس  درباره گروگانآورد.  انحصار خود در می

های ایران، تحریم اقتصادی،  از پیروزی انقالب است که بلوکه کردن دارائی

انزوای کامل سیاسی، تحمیل جنگ به کشور، امضاء قرارداد اسارت بار 

آورد،  الجزایر و سرانجام جام زهر نوشیدن آقای خمینی رهبر انقالب را پی

گیری و جانشینان انقالب تحول  گروگان»ه آن در کتاب ها دربار گفتنی

به تفصیل آمده است و بدین علت در « 1انقالب از آزادی به استبداد ـ

 شود.  اینجا به همین مختصر قناعت می

برای هر چه تنگتر کردن حلقه محاصره ریاست جمهوری، تا پایان 

م دست ، حزب جمهوری، دولت و مجلس تحت امر، سرانجا19آبان ماه 

ر را از دخالت در امور صدا و سیما قطع کردند و صدا و سیما صد آقای بنی

گر، از  یک دست به انحصار روحانیت حاکم در آمد. روحانیت سلطه

ها و چه  سخنرانیهای خارج از حلقه قدرت خود چه وسیله کالهی

ای آگاهی روحانیان مستقل احساس خطر جدی کردند. زیرا اگر سخنرانیه

کرد. و مردم در جریان کامل وضعیت  بخش آزادیخواهان تداوم پیدا می

گرفتند، امور بسیاری  کشور و حقیقت دین از دست دین ستیزان قرار می

شد. به این علت عالوه بر مسائلی که وجود داشت  از کنترل آنان خارج می

اری و مورد از آذر ماه ببعد حمله به سخنرانیها و اخالل در آنها، چماقد

ضرب و شتم قرار دادن سخنرانان خارج حلقه حزب جمهوری و مردم 

شرکت کننده در سخنرانیها که همگی از یک مرکز فرماندهی که آنهم 

 گرفت، شروع شد.  حزب جمهوری و روحانیت انحصارطلب بود نشأت می
 

 ایجاد بلوا و اخالل

فر و سپاه،  سازی استاندار غفوری در هشتم آذر، در مشهد، با صحنه

اهلل الهوتی و آقای سالمتیان کردند و  کوشش در اخالل سخنرانی آیت

تعداد مشخصی برای بر هم زدن سخنرانی، در بین جمعیت شعار مرگ بر 

الهوتی، درود بر بهشتی، منافق حیا کن تریبون را رها کن، خمینی 

م روبرو توجهی مرد که با بی {414}لرزد و... سر دادند، رزمد لیبرال می می

کنندگان  شد و سخنرانان به سخنرانی ادامه دادند. بعد از آن، همان اخالل

و بعضی از  {و سپاه411}اهلل منتظری را پاره کردند عکسی از آیت

ارگانهای تحت فرمان استاندار و احسینا! راه انداختند که به والیت فقیه 

فهان اجراء توهین شده است و اسالم از بین رفت. دنباله سناریو در اص

شد و بدین ترتیب که این بار به عکس آقای خمینی در یک سخنرانی 

{ و تلویزیون از آن حرکت فیلمبرداری و در مرکز 413}توهین کرده

در پی آن در تهران و قم و  {417سیمای اصفهان به نمایش گذاشته شد.}

فقیه  اصفهان سر و صدا راه انداختند که به ساحت مقدس روحانیت و ولی

اهلل طاهری امام جمعه اصفهان طی  توهین شده است که در پی آن آیت

اهلل منتظری و اهانت به  در اعتراض به پاره کردن عکس آیت ای اطالعیه

 {418.}، اصفهان را ترک کرد19آذر  14ولی فقیه در تاریخ 

که روز  19آذر  17متعاقب آن، نهادهای انقالبی و ائمه جمعه در روز 

ح، روز وحدت روحانی و دانشجو بود، به مناسبت شهادت دکتر مفت

تجدید عهد با رهبر و محکوم کردن اهانت به والیت فقیه، اعالم 

 {419.}راهپیمایی سراسری کردند

آذر برای کامل کردن توطئه، آقای پرورش  13در روز چهارشنبه 

کرد، اعالم کرد،  نایب رئیس مجلس که آن روز جلسه مجلس را اداره می

ینکه بار دیگر ملت ما همآهنگی خودش و اراده خودش را به برای ا»

آذر. ن( راهپیمایی خواهد بود و  17جهانیان ثابت کند، روز پنچشنبه )

 {431«}بود.بدین منظور مجلس نیز روز پنجشنبه تعطیل خواهد 

طبق برنامه طرح ریزی شده، قرار بود که در قطعنامه پایان 

ر را از فرماندهی صد ه شود که آقای بنیراهپیمایی از رهبر انقالب خواست

 کل قوا برکنار کند. 
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 اطالع از متن قطعنامه

آقای رشید صدر الحفاظی که در دفتر ریاست جمهوری در قسمت 

اسناد و مدارک فعال بود، از قطعنامه راهپیمائی که در حزب جمهوری 

 0ا بدست آورده بود.اسالمی تهیه شده بود بموقع مطلع شده و متن آن ر

موضوع را با آقای علی امیرحسنی مسئول کمیسیون روحانیت و چند نفر 

ر در جبهه بودند آقای امیرحسینی صد دیگر در میان گذاشت. آقای بنی

تلفنی مطلب را به اطالع ایشان رسانید و گفت که در تظاهرات پنجشنبه 

قای خمینی درخواست شده است که در قطعنامه پایانی آن از آ 17/9/19

ر را از فرماندهی کل قوا عزل کنند. لطفاً بیائید تهران تا قبل از صد بنی

 انجام کار، برای پیشگیری آن اقداماتی بشود. 

ر پاسخ دادند که من با جبهه خارجی در جنگ هستم و صد آقای بنی

م و به امور داخلی بپردازیم. فعالً باید به مسأله کنم که بیای آن را رها نمی

جنگ بپردازم. آقای امیرحسینی، گفت اینهم قسمتی از جنگ است و اگر 

نیائید و اقدامی برای پیشگیری آن نشود و قطعنامه با آن وضعی که دارد، 

خوانده شود، تأثیر قطعی بر تضعیف فرماندهی کل قوا خواهد داشت و 

 جنگ هم تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. های  قطعاً در جبهه
کنم و فعالً در  ر پاسخ داد من جبهه جنگ را رها نمیصد آقای بنی

توانم به تهران بیایم. از  سازی و اجرای چند پروژه هستم و نمی صدد آماده
سازی آن دست به اقداماتی  ایشان سؤال شد که ما خودمان برای خنثی

 1.خواهید بکنید دادند: خودتان هر کاری می بزنیم. پاسخ

آقای امیرحسینی توضیح داد که من فوراً به قم رفتم و با آیات عظام 

اهلل  گلپایگانی و نجفی مرعشی مالقات و مذاکره کردم. ابتداء در منزل آیت

اهلل زاده )جواد آقا( گفتگو کردم و خطری را که اگر آقای  گلپایگانی با آیت

گیری کند، کشور و حتی مراجع و از  ر تضعیف بشود و یا کنارهصد بنی

گیرد برایشان توضیح دادم. سپس ایشان  جمله پدرتان را نیز در برمی

اهلل رفت و آمد بیرون و گفت مطالب را با پدرم در میان گذاشتم  پیش آیت

ا و حال شما خودتان بروید و مسائل را برایشان توضیح دهید. خدمت آق

دانید عده قلیلی در لباس  رسیدم و به ایشان عرض کردم که شما می

روحانیت در صدد قبضه کردن قدرت هستند و هدفشان این است که از 

ر را از فرماندهی کل قوا عزل کنند صد آقای خمینی بخواهند که آقای بنی

هستید که در  گیری کنند. و شما مطلع و در نهایت وی را وادار به کناره

کند. این عمل چه وضعیتی  وضعیتی که جنگ خارجی کشور را تهدید می

ر تضعیف و یا از صد گذارد و اگر آقای بنی  های جنگ بر جای می در جبهه

رود بلکه  فرماندهی کل قوا عزل بشود نه تنها کشور بطرف سقوط می

را نیز رها نخواهند کرد و  شود و شما دامنه خطر متوجه آیات عظم نیز می

جمهور خود را تحمل  سال نتوانند اولین رئیس 1111در کشوری که بعد از 

 شود.  کنند، دیگر چه کس توانایی آماده پذیرش مسئولیت می

اند  ر به قم آمدهصد ای کردند و گفتند که آقای بنی ایشان ابتداء گله

اند یک سالمی با من  اند، اما نیامده و به منزل حسینعلی منتظری رفته

اند  اهلل شریعتمداری تماس نگرفته شود فهمید که چرا با آیت بکنند. می

ها نیست و  ولی با من چرا؟ پاسخ داده شد که هم اکنون وقت این گالیه

دانید. حتی برای حفظ  خطر همه جانبه متوجه کشور است و شما نیک می

ل بفرمائید ایشان قبول کرد و گفت خودتان که شده باید اقدامی عاج

خواهم که  نویسم و از آقای خمینی می چشم، همین امشب نامه می

دانم که چون تا بحال من  خودشان جلو این قضیه را بگیرند و قطع می

ام، عمل خواهند کرد. نامه را فردا اول وقت  چیزی به ایشان رجوع نکرده

 ای خمینی برساند. دهم به آقا جواد ببرد تهران و بدست آق می
                                                           

 ـ نقل از آقای علی امیرحسینی. 0
کرد و به اتفاق به  ـ همان موقع آقای امیرحسینی مطلب را به اینجانب منتقل1

 صدر تلفن کردیم. اقای بنی

اهلل نجفی رفتم و همان مسائل را با ایشان در  بعد از آن به منزل آیت
ای برای  اهلل گلپایگانی نامه میان گذاشتم و گفتم که قرار شده است آیت

آقای خمینی بفرستند و از ایشان بخواهند که جلو این مسائل را بگیرند. 
گلپایگانی صالح بدانند و  آقای نجفی پاسخ دادند: من هر کاری که آقای

بکنند من هم موافق هستم و در انجام آن کوتاهی نخواهم کرد و من هم 
 دهم برای ایشان ببرند.  نویسم و می ای برای آقای خمینی می نامه

قبل از اینکه آقازاده گلپایگانی نامه پدرشان را بدست آقای خمینی 
حکم و مستدل بود که ای م برسانند، نامه را برایم تلفنی خواند، نامه

 مضمون آن بقرار زیر است: 

اهلل خمینی دامه توفیقاته وقتی کشور با جنگ خارجی  حضرت آیت

ر ارتش را بازسازی کرده و صد روبروست و ریاست جمهوری آقای بنی

تهاجم نیروهای اشغالگر را متوقف و بخشی از اراضی اشغالی را پس 

های جنگ را هدایت کرده است. تضعیف ایشان،  گرفته و به خوبی جبهه

تضعیف اسالم و جمهوری اسالمی است و اگر شما اجازه بدهید اولین 

جمهور بدست عده قلیلی که درصدد، تضعیف و برکناری ایشان  رئیس

هستند در کار خود موفق بشوند، دیگر چه کسی حاضر به پذیرش 

د جلو این اعمال را خواهم که خو مسئولیت است من مصراً از شما می

بگیرید که در غیر اینصورت من مسئول هستم که خودم نظر شرع را 

 3.اعالم کنم

اهلل شیرازی در مشهد تماس گرفتم و چون  سپس با بیت آیت

همیشه بین مراجع یک نوع رقابتی موجود بوده است. به آسید محمدعلی 

گانی و نجفی فرزند ایشان گفتم مسأله از این قرار است و آقایان گلپای

قرار است که برای جلوگیری از تظاهراتی که هدفش تضعیف ریاست 

ای برای آقای خمینی بنویسند و از  جمهوری و فرماندهی کل قواست نامه

ایشان بخواهند که از آن جلوگیری کنند. ایشان با پدرشان صحبت کردند 

گفتند،  و بعد از آن من به خود ایشان مسائل را توضیح دادم و ایشان نیز

دهم ببرند تهران و به  نویسم و به آسید محمدعلی می ای می فوراً نامه

اهلل قمی نیز موافق بودند. خالصه بفوریت همه  آقای خمینی برسانند. آیت

هایی جهت جلوگیری از راهپیمائی که  مراجع بسیج شدند و جداگانه نامه

ری بعمل جمهور و فرمانده کل قوا است جلوگی به منظور تضعیف رئیس

گروهی از طالب  19آذر  13صبح چهارشنبه  31/8 { ساعت430آورند.}

کوبنده قلدری والیت »شعار که درسهای خود را تعطیل نموده بودند و با 

در مقابل منزل  {431«}فقیه است، ضد سپهساالری والیت فقیه است

 اهلل اهلل گلپایگانی تجمع نمودند و یکی از طالب حوزه در مقابل آیت آیت

اهلل گلپایگانی  ما فرزندان روحانی حضرت آیت»گلپایگانی اظهار داشت: 

ایم،  بوده و هستیم و همیشه در کارهایمان از ایشان کسب تکلیف نموده

ایم که دیروز در قم و مشهد و امروز در  اینک با این مشکل روبرو شده

به مقام کوبند و تصاویر امام را پاره کرده و  اصفهان مقام روحانیت را می

اهلل العظمی گلپایگانی  کنند. ما از حضرت آیت والیت فقیه توهین می

اهلل العظمی گلپایگانی با  خواستار رهنمودهای الزم هستیم. حضرت آیت

طور که در آغاز این  اظهار تأسف از مسائل جاری اظهار داشتند همین

 اهلل العظمی امام خمینی نیز اختالفات ضمن تلگرافی به حضرت آیت

ام، این مسائل اثرات سوء دارد و رفع این اختالفات جز از شخص  گفته

آید. به هر حال باید اقدامات الزم را بعمل  امام، از عهده کس دیگری برنمی

گیریم و با آقایان قم هم تماس  آورده و با تهران هم مرتب تماس می

 {433«}گیریم تا هر چه زودتر رفع اختالف بشود می

ته، هدف اصلی راهپیمائی بطرق مختلف در جراید در چند روز گذش

ها منعکس گردیده بود و آقای خمینی که از  کشور و سایر منابع و رسانه

تمامی آنها مطلع بود با مواجه شدن با مخالفت عمومی تمامی مراجع 
                                                           

 ـ تا اینجا تماماً همه را آقای امیرحسینی نقل کرده است. 3
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تقلید و سایر روحانیون و اشخاص غیر وابسته و آزاد، احساس خطر کرده 

پیمائی را به صالح ندیده بود، از جانب ایشان و در آن شرایط انجام راه

، راهپیمایی را لغو کرد. متن 13/9/19ای در تاریخ  دفترشان طی اطالعیه

 اطالعیه به قرار زیر است: 

 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 

های متعدد و بسیاری که از طرف حضرات آقایان  پیرو اطالعیه»

رکاتهم و نمایندگان محترم حجج اسالم و علمای اعالم شهرستانها دامت ب

مجلس شورای اسالمی و انجمنها، گروهها و شخصیتهای محترم دیگری 

اعالم  17/9/19که در مورد راهپیمایی روز پنجشنبه دهم ماه صفر برابر 

شده بود حضرت امام خمینی مد ظله العالی ضمن تشکر و سپاسگزاری 

توجه به صمیمانه از احساسات و عواطف همگی آنان فرمودند با 

حساسیت زمان و مقطع فعلی که ما گرفتار مسأله جنگ با دشمن اسالم 

هستیم و باید به مسائل و مشکالت مملکتی بپردازیم و با توجه به اینکه 

اند که اگر به من و یا عکس من اهانت شد مردم  بارها اعالم کرده

ز شود ا العملی نشان ندهند، بدین وسیله از عموم آنان تقاضا می عکس

راهپیمایی که قرار است باین عنوان انجام شود صرفنظر نمایند و به 

االمکان  کارهای مهم و رفع مشکالت دیگری که دارند بپردازند و حتی

مردم را به آرامش و نظم دعوت کنند ضمناً فرمودند: از جناب 

الدین طاهری دامت افاضاته تقاضا  االسالم آقای حاج سیدجالل حجت

درخواست اهالی محترم اصفهان بدین شهر بازگشته و کنم، تا به  می

کماکان به اقامه نماز جمعه و ارشاد مردم ادامه دهند و ارگانهای انقالبی 

اند به کارهای عادی خود مشغول گردند. از  هم که اعالم تعطیل نموده

خدای تعالی توفیق همگان و پیروزی کامل مسلمانان را بر دشمنان اسالم 

دفتر امام  13/9/19برابر با  0410صفر  9یم. بتاریخ نمائ مسئلت می

 {434} «خمینی

جمهور توطئه شده  قبالً هم برای گرفتن فرماندهی کل قوا از رئیس 

 8/9/19ای به آقای حسین خمینی به تاریخ  ر در نامهصد بود و آقای بنی

به نتیجه  راستی اگر توطئۀ گرفتن فرماندهی کل قوا»خاطر نشان کرد 

رسید، اگر صحبتهایی که درباره عزل رئیس جمهوی قبل از تاسوعا  می

شده است و در آن روز بصورت درس قانون اساسی مطرح شده است، و 

در  {431}«آمد؟ اگر... شما که در خوزستان هستید، بگوئید چه پیش می

ن ای»حوزه علمیه اصفهان بدرستی گفت:   اهلل خادمی رئیس این رابطه آیت

عمل رادیو و تلویزیون هم که این تبلیغات را کرده توطئه بوده است. واال 

عکس امام آنجا بود و هیچکس  011کسی عکس امام را پاره نکرد، بیش از 

اعتراض نداشت و فقط پائین یک عکس امام پاره شده بود که آن را در 

 .«رفته شدتلویزیون نشان دادند تا فساد راه اندازند و الحمداهلل جلو آن گ

{433} 
 

 اقدامات بعدی در رابطه با مراجع تقلید

بعد از ختم غائله راهپیمایی و جلوگیری از آن، کار خاتمه نیافته بود 

های  و حزب جمهوری و ایادی آنها در ارگانهای مختلف، هر روز به بهانه

ساختگی کوشش در قبضه کردن قدرت و همراه کردن آقای خمینی با 

این علت قبالً آقای امیر حسینی و اینجانب )محمد خود داشتند. به 

  رابطه با هم تبادل نظر کرده در این 0دیگرجعفری( با دو نفر از دوستان 

بودیم و به این نظر رسیدیم که اگر ما بتوانیم موفق بشویم که مراجع 

تقلید را با هم یکجا جمع کنیم و آنها مسائل مملکتی را با هم گفتگو کنند 

                                                           

 الهی هستند.  ـ این دو نفر آقایان محمد مبلغی اسالمی و عبدالباقی آیت 0

  ها، سپاه نظرشان را نسبت به اعمال خالف اسالم کمیته و سرانجام

پاسداران و دادگاههای انقالب و ظلم و تعدی که این ارگانها نسبت به جان 

کنند، اعالم کنند و از آقای خمینی بخواهند که  و مال و ناموس مردم می

از انجام آن جلوگیری بعمل آورند. این عمل یک نوع حمایت و پشتیبانی 

ست جمهوری تلقی خواهد شد و هم دست آقای خمینی را برای از ریا

جلوگیری از اعمال خالف ارگانهای تحت فرمان حزب جمهوری اسالمی 

 گذارد. بیشتر باز می

قبل از این جریان در سفرم به مشهد، در این رابطه به اتفاق آقای 

اهلل  دکتر دوستکام نماینده ریاست جمهوری در استان خراسان با آیت

گفت: شما در هر جائی  قمی میاهلل  ی و شیرازی گفتگو کرده بودم. آیتقم

که بگوئید من حاضرم با سایر مراجع جمع شوم. شما ترتیب کار را بدهید. 

 {437من آماده هستم.}

که سایر مراجع حاضر  اهلل شیرازی هم قول داده بود، در صورتی آیت

 {438باشند، من مخالفتی نخواهم کرد.}

مراجع در یکجا دست بکار شدیم. یکبار  برای جمع کردنما دوباره 

من و آقای امیرحسینی و آقای مبلغی اسالمی با هم به قم رفتیم و از 

اهلل منتظری، مشکینی در رابطه با بعضی مسائل مذاکره  جمله با آیت

کردیم و در رابطه جمع کردن مراجع تقلید با آقای نجفی گفتگو انجام شد 

ایران عزیز از دست رفت و امان از این »یان که و ایشان با این ب

، گفت، هر چه آقای گلپایگانی تصمیم بگیرند، من با ایشان «ها انگلیسی

 1موافق هستم.

اهلل گلپایگانی به  هفته بعد آقای امیر حسینی جهت مالقات با آیت

اهلل با ایشان در رابطه با جمع شدن مراجع  قم سفر کرد و در بیت آیت

که در وحله اول حداقل با هم در یکجا معضالت و مشکالت تقلید قم 

کشور را با هم شور و گفتگو کنند و نظرشان را نسبت به اعمال خالف 

 اسالم و مملکت اعالم دارند، بحث و گفتگو کرد. 

اهلل گلپایگانی معتقد بود که جمع شدن مراجع تقلید دور هم،  آیت

ایشان پیشنهاد شد که این  مخالفت با آقای خمینی تلقی خواهد شد. به

اهلل پسندیده برادر امام جمع  مسأله راه حل دارد. اگر مراجع در منزل آیت

تواند بگوید که مراجع  شود و کسی نمی شوند، این سوء تفاهم بر طرف می

اند.  اهلل پسندیده جمع شده به خاطر مخالفت با آقای خمینی در منزل آیت

ایشان مرجع تقلید نیستند پاسخ داده آقای گلپایگانی افزودند که آخر 

شد جمع شدن در منزل ایشان نه بعنوان اینکه ایشان مرجع تقلید است 

بلکه بعنوان میزبان و جلوگیری از هر گونه حرف وحدیث در منزل ایشان 

 شوید.  جمع می

سپس آقای گلپایگانی مطرح کرد، حداقل برای یک چنین اقدامی، 

کم باشد و اتکایی داشته باشیم. اقالً ما باید ما باید از یکطرف پشتمان مح

ر مطمئن بشویم. بعد از حصول اطمینان از آقای صد از طرف آقای بنی

ر، ما اقدام خواهیم کرد. به ایشان گفته شد که الزم نیست آقای صد بنی

کنند که صورت خوشی ر علنی در این رابطه مطلبی عنوان صد بنی

کنیم و به شما اطالع  نخواهد داشت امّا ما موافقت ایشان را جلب می

دهیم. ایشان پاسخ دادند، اشکالی ندارد و آقای نجفی هم با من. من  می

کنم که در این مسأله همراهی کنند. مراجع مشهد  ایشان را هم راضی می

 هم قبالً موافقت خودشان را اعالن کرده بودند.  
با این وجود باز هم با آنها تماس گرفته شد و آنها مجدداً پذیرفتند 

که مراجع قم جمع و حاضر شدند اطالع دهید، ما موافق  در صورتی
 هستیم. 

بعد از آماده شدن مقدمات کار، برای موافقت و حمایت ریاست 
                                                           

ـ تاریخ دقیق این جلسه از یادم رفته است ولی باحتمال قوی در دی و یا بهمن 1
 باید باشد.  19
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و تمام ر به گفتگو پرداخت صد جمهوری آقای امیر حسینی با آقای بنی
اهلل گلپایگانی را که  های مراجع و بویژه آیت ماوقع و مالقاتها و خواسته

ر را خواستار شده بود، برای ایشان صد حمایت و پشتیبانی آقای بنی
 گزارش کرد. 

ر در میان گذاشته شد، آقای صد هنگامی که این مسأله با آقای بنی
ر رو کرد به اقای صد یز حضور داشت. آقای بنیاحمد سالمتیان ن

سالمتیان و گفت نظر شما در این رابطه چیست؟ آقای سالمتیان هم رو 
ر و پاسخ داد، این عمل مثل اینست که یک مردی صد کرد به آقای بنی

ساله خود، بعلت کمی تندی و  07ـ08برای رهایی از دست عروس 
 0ساله متوسل شود. 71ـ  81ای  القی به عجوزهبداخ

ساله یعنی  71ـ  81ساله یعنی آقای خمینی و عجوزه  07ـ08عروس 
ر هم نگاهی کرد و گفت آقای سالمتیان درست صد سایر مراجع. آقای بنی

گوید و با پیشنهاد مخالفت کرد. و بدینگونه به زعم ما از یک اقدام  می
 لوگیری بعمل آمد. مفید مؤثر ج

برای رسیدگی به امور و  19آذر  01ر در تاریخ صد آقای بنی
مشکالت استان خراسان آقای دکتر منصور دوستکام را به عنوان نماینده 

، 19آذر  01خود در استان خراسان منصوب کرد. اینجانب نیز در تاریخ 
وری به مدت چند هفته و باتفاق آقای رضا مرشدی و نماینده ریاست جمه

 به منظور
ـ تحقیق و مطالعه استان و ایجاد کانالهای ارتباطی بین گروههای 

 مختلف مردم. 
های ارتباطی با عالقمندان روزنامه و برآورد  ـ ایجاد رابطه و کانال

 نسبتاً دقیق متقاضیان روزنامه انقالب اسالمی. 
 ده ریاست جمهوری.  ـ آشنایی با مردم آن استان و همیاری با نماین

ـ تحقیق و مطالعه مسائل و مشکالت مردم آن استان برای ریاست 

 جمهوری و روزنامه به استان خراسان سفر کردم.
نظر به اینکه خاطرات روزانه آن چند هفته از دستبرد حوادث مصون 

کنم که نکات مفیدی برای عالقمندان در برداشته باشد و  مانده و فکر می
شویم، فصل بعد، به  کمی از روند اصلی مطلب دور می با وجودی که

 شود.   گزارش سفر به استان خراسان اختصاص داده می

 

 

 فصل پنجم
 گزارش سفر به خراسان

 

من به اتفاق آقای دکتر دوستکام و رضا مرشدی بعد از ظهر روز 

شنبه وارد مشهد مقدس شدیم. در مشهد به منزل دوستکام رفته و 

جمهور به مشهد آمده  ای تهیه کردیم که نماینده رئیس ابتداء اطالعیه

است و مدت سه روز در مشهد در دفتر همآهنگی همکاریهای مردم با 

جمهور به بررسی مسائل و مشکالت مردم خواهد پرداخت. این  رئیس

اطالعیه از طریق رادیو به سمع مردم رسید. در بعد از ظهر همان روز 

استانداری تلفن کردیم جهت کمک و  شنبه پس از ورود به مشهد به

گرفتن اتومبیل و بنزین ولی موفق نشدیم با استاندار تماس حاصل کنیم. 

با معاون استاندار آقای ضراّّبی و ابوطالبی قائم مقام استانداری تماس 

 گرفته شد و گفته شد یک اتومبیل و بنزین فراهم کنند. 

 

 03/9/19یکشنبه 

نداری تلفن کردند، گفتند آقای صبح روز یکشنبه باز به استا
                                                           

 را برایم نقل کرد. ، داستان0319ـ آقای امیر حسینی در همان تاریخ در سال 0

دهیم.  فر استاندار مریض است. باز گفتیم ماشین گفتند جواب می غفوری

همگی برای آگاهی از مسائل مردم به دفتر همآهنگی همکاریهای مردم با 

آمدند و مسائل خود را  جمهور رفتیم در آنجا مردم گروه گروه می رئیس

شد در درجه اول عبارت بود  کردند. مسائل مهمی که طرح می مطرح می

از وضعیتی که جهاد سازندگی در کل استان خراسان بوجود آورده بود و 

بجای ساختن راه و پل و مدرسه و حمام و کمک به کشاورزان و... به 

مصادره زمین و تقسیم زمین و دخالت در اموری که مربوط به جهاد نبوده 

جهاد بدترین ضربه را به داشتند،  که اظهار می است مشغول است. بطوری

کشاورزی استان خراسان زده است. مسئله دیگر، مسأله بنیاد 

مستضعفان و دادگاه انقالب بود که در استان خراسان بسیاری چیزها را 

 بهم زده است. 

اهلل الهوتی و بلوائی که  در مورد جریان سخنرانی سالمتیان و آیت

بدست آوردیم و طبق  راه انداخته بودند جستجو کردیم و اطالعاتی

 اطالعات بدست آمده، این از کارهای خود استاندار بوده است. 

اهلل شیرازی رفتیم و کمی با او صحبت کردیم.  شب را به منزل آیت

اهلل شیرازی  جمهور و مسائل کشور بحث شد. آیت در مورد آقای رئیس

از اخبار فر گفتم که چرا قبل  اظهار داشت که من به استاندار آقای غفوری

این درینگ درینگ )یعنی آهنگی که قبل از پخش اخبار از صدا و سیمای 

کنید؟. پیشنهاد شد که اول  شود(، را قطع نمی جمهوری اسالمی پخش می

از مشهد اقدام کنند. یکی دو هفته دیگر که آقای استاندار را دیدم گفتم 

تور داده است که باشد. ما ر دسصد چرا اقدام نکردید. گفت، آقای بنی

ر صد گفتیم ای عجب! چطور در صدا و سیمای جمهوری که خود آقای بنی

کنند و اضافه کردیم که این  کنند، حاال فرمان او را اجراء می را سانسور می

حرف دروغ است. در این اثناء آقای استاندار نیز وارد شد و پس از چند 

ته بودیم بلند شدیم و خواستیم بیرون برویم که من ای که ما نشس دقیقه

اهلل زاده شیرازی )سیدعلی محمد( گفتم همین اکنون به آقای  به آیت

ر تلفن کنم تا صحت و سقم مطلب را مالحظه کنید. گفت ای بابا صد بنی

 ول کنید و مسأله روشن است.

ه استاندار چند دقیقه بعد از بیرون آمدن آقای دوستکام پیغام داد ک

بیاید بیرون تا در مورد اتومبیل و کمک با او صحبت کند که او نیامد و 

معلوم شد که استاندار مریض نبوده و دروغ گفته است که مریض است 

وزیر حکم دارد و  معاون استاندار آقا ضراّّبی گفته بود که ایشان از نخست

 د. یا ندارد و اگر ندارد، ما وسیله نخواهیم دا

  بعد از آن شب من باتفاق رضا به زیارت حضرت رضا )ع( رفتیم.

 

 07/9/19شنبه  دو

شنبه صبح به شهربانی خراسان سری زدیم. قصد ما این بود که  دو

در مورد مسائل زندان اطالعاتی کسب کنیم روز قبل چندین نفر آمده 

رش های آنها را که در زندان مشهد شو بودند و شکایت داشتند که بچه

اند و قرار است که چهار نفر  اند و به تهران زندان اوین برده شده گرفته

آنها اعدام شوند. با رئیس شهربانی صحبت کردیم. معلوم شد که زندان 

در اختیار شهربانی نیست و در اختیار آقای شالچی است که بعنوان 

کند و بعنوان  گیرد و بعنوان قاضی محاکمه می نماینده دادستان می

 کند.   ندانبان، زندانی میز

طبق اطالعات بدست آمده معاون استاندار خودش در جریان 

ریختن به کانون نشر حقایق دینی شریعتی در مشهد شرکت داشته 

 است. 

علت شورش در زندان این بوده که دو هفته قبل آقای صفایی رئیس 

 011سپاه و رئیس کمیته مخصوص مبارزه با مواّّد مخدر از طرف خلخالی 

نفر را در مدت کمی محاکمه و حکم را در زندان و محوطه آن به اجراء در 
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نفر دیگر را در همان مدت محاکمه و احکام  011آورد. هفته بعد باز  می

آورد. احکام عبارت بوده از  صادره را در محوطۀ زندان به اجراء در می

ن را زندان، اعدام، شالق زدن و... این اعمال ترس و وحشت زندانیا

شود که حداقل در آن شورش دو  انگیزد و شورش زندان را باعث می برمی

گردند. بعد از این عمل، رئیس  ای نیز زخمی می شوند و عده نفر کشته می

زندان خودش گزارش داده است که این اعمال باعث شورش در زندان 

شده و نبایستی دیگر در زندان این اعمال انجام گیرد. رئیس شهربانی 

شدم ولی با  فت، اگر به خاطر انقالب نبود اکنون بنا بود من بازنشسته میگ

 ای از کارها را هم من بگیرم. خود گفتم که گوشه

و نیز گزارش راجع به اوضاع مشهد را به مقامات و  0او این گزارش را

 ریاست جمهوری در تهران رسانده است. 

را که شهردار در ای  بعد از آن سری به شهردار زدیم که با مصاحبه

داشت  ها و کم و کیف آن کرده بود، جویا شویم او اظهار می مورد سخنرانی

ها بود و حتی دستور داده بود که  که اول استاندار مخالف این سخنرانی

ها نگذارم. بعد از اینکه سخنرانی اول  سالن شهرداری را در اختیار آن

ه واسطه گفت که سرانجام گرفت، برای سخنرانی دوم شفاهی و وسیل

سالن را در اختیار آنها نگذارید. من هم گفتم کتبی بنویسید و چون کتبی 

نبود و من حدس زده بودم که یا قصد دارند برای من مسائلی را بوجود 

آورند و یا اینکه در سالن بهتر بتوانند جلو سخنرانی را بگیرند، سالن را 

دان شهداء را که ندادم و فقط تراس جلوی شهرداری را دادم و می

 1فرمانداری موافقت کرده بود.

گیرند و خیال  اش را شب می گفت که حتی راننده شهردار می

گویند فالن فالن شده چرا  زنند و می کنند که خود اوست و کتک می می

ای. بعد از گرفتن آن مصاحبه به دفتر همآهنگی  به استقبال الهوتی رفته

ل کردیم و اطالعات جالبی بدست آوردیم. رفتیم و کارهای روز قبل را دنبا

ها را واگذار و مصادر کرده است. و در مورد  از جمله اینکه جهاد خود زمین

 شکنجه و این قبیل امور هم. 

همان روز من به آقای عطاران در مورد دفتر و اشکالتی که بوجود 

آمده بود صحبت کردم که بسیاری از آنها حل شد. شب را به منزل 

 اهلل قمی رفتیم.   شیرازی و آیتاهلل آیت

اهلل زاده شیرازی گفته بود که ما برویم به منزلش برای گفتگو  آیت

چون شب قبل شلوغ بود و فرصت صحبت نشد. ما شب ابتداء به منزل 

زاده شیرازی شروع به صحبت  اهلل ای آیت وی رفتیم و پس از چند دقیقه

باید مسائل کشور را چهره اسالمی به آنها  رصد کرد و گفت، آقای بنی

بدهد یعنی بیان خودش را با اسالم قابل فهم مردم تطبیق دهد. و مسئله 

 روحانیت را نیز عمومی کند تا از حوزه این چند نفر خارج شود. 

ر از صحنه خارج بشود صد به خاطر مسائله جنگ نباید آقای بنی

نیز حاضر و ناظر باشد آنها برای اینکه قدرت  بایستی در مسائل کشور

 سازند.  طلبان سقوط نکنند صحنه می

محافل سیاسی دنیا نباید از نام ایشان خالی باشد. بایستی در دنیا 

جمهور نبوده است که جواب حسین خمینی را  ایشان باشد. در حد رئیس

 بدهد. 

ری کند و جمهور باید به مشکالت مردم برسد و پیگی ـ دفاتر رئیس

 با وجودی که قدرت اجرائی ندارد، کارها را پیگیری کند.

ـ عدم بیان مسائل توسط مراجع فقط به علت وجود جنگ است، 

 سکوت در برابر مشکالت فقط و فقط جنگ است. 

                                                           

 ـ یعنی گزارش شورش در زندان مشهد. 0
اهلل الهوتی که در سالن و تراس جلو  ـ منظور سخنرانی آقایان سالمتیان و آیت1

فر، برای انجام آن مانع تراشی  شهرداری انجام گرفت و استاندار آقای غفوری
  کرد. می

دانند که مراجع یک درصد از اینها  ـ اینها منظور حزب جمهوری می

م است چون بنام اسالم کنند. اعمال اینها برخالف اسال پشتیبانی نمی

کرد گفتم، حداکثر  کنند. به یکی از اینها که با من صحبت می عمل می

گراست بنابراین  گوئید ملی ر این است که میصد اعمال و گفتار آقای بنی

اگر درست نبود به حساب اسالم نیست. مال شما به حساب اسالم است و 

 لذا خطرناکتر. 

کارهای جهاد و بنیاد مستضعفان که چه بر سر مردم  ایشان نیز از

 گفت مدارک زیادی نیز دارد.  نالید و می آورده و دادگاههای انقالب می

وی افزود ابوجهاد گفته است برای ما فقط پول و سالح مفید است و 

انقالب ایران برای ما فایده که نداشته روابط ما را با اعراب نیز بد کرده 

بنگالدش گفته است )بحالت گالیه( چرا ما در کشورش است. به سفیر 

پور رسماً  سازند. آقای رحیم سفیر نداریم... اینها خانه برای مستضعفان می

 به آهن فروشها اعالم کرده است که آهن را باید تأمین کنند واالّّ...

زاده شیرازی با وی خداحافظی کرده و به  اهلل بعد از صحبت با آیت

قمی رفتیم آقای قمی هم دلش از اعمال بعضی از آنها خون اهلل  منزل آیت

و بود و در مورد والیت فقیه نیز صحبت کرد که: آن والیت خدا و رسول 

است  تر حتی بر جان انسان نیز هست و پیغمبر از خود انسان اولی ائمه که

تواند بدست یک انسان که محیط، دوست، اطالعات، خانواده و...  این نمی

گذارد باشد و بنابراین بایستی در اختیار شورای مجتهدین  ر میدر او اث

 باشد. بعد از آن به منزل آمدیم. 
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باز صبح مثل روزهای قبل به دفتر همآهنگی رفتیم جهت گزارشات 

کردیم. عکسهایی از فردی  مردم و مرتب شکایت و درد دل دریافت می

ودند و پشت ران او از باسن تا کشکک دریافت کردیم که او را شالق زده ب

تر خون در آنها جمع شده بود و وضع کامالً بدی را نشان  و کمی پائین

گفت دفعه اول را برای مشروب گرفته بودند با آنکه  داد. این طرف می می

دکتر هم اجازه داده بوده است. دفعه دوم در صف بانک برای گرفتن پول 

ش در منزل تو با رفقایت یک گیالس مرا گرفتند و گفتند چند شب پی

دانم درست است یا خیر که در  ای و بعد بعنوان حکم شالق زدند )نمی زده

خورند بدون اینکه  که در خفا احیاناً مشروب می منزلها نیز بروند و کسانی

 خارج شوند را نیز بگیرند و حد بزنند؟(

ده است از شرکت مسافربری رضا که تمام را در انحصار خود در آور

دهند که شرکتهای دیگر وارد میدان شوند و ارزانتر مسافرین  و اجازه نمی

گفتند چندین میلیون تومان بنیاد مستضعفان از این  را برسانند. می

شرکت گرفته و بنیاد و جاهای دیگر پشت سر او هستند. و به این علت 

ا ای ب گذارند شرکتهای دیگر وارد کار شوند. شب جلسه است که نمی

نفر بودند تا ما  11کنندگان حدود  ای از اصناف مشهد داشتیم. شرکت عده

رسیدیم اول حمله به شهردار مشهد را یکی دو نفر شروع کردند. علت 

حمله به شهردار گویا به خاطر این امر بوده است که شهردار موافق آقای 

ال صدر و موافق سخنرانی الهوتی و سالمتیان بوده است و به استقب بنی

الهوتی نیز رفته است. اول اینها شروع کردند به صحبت کردن و اینکه 

 صدر است.  تمام این بلواها از سخنرانی عاشورای آقای بنی

بعد از اینکه سوال شد که آیا این مسائل و گرفتاریها نیست، در 

جواب گفتند هست کم و زیاد امّا نباید گفت. من گفتم شما بجای اینکه 

شود  زنند که موجب تفرقه می که دست به اعمالی میجلو کسانی را 

پوشی نمائید و اضافه کردم که  کنید اعمال آنها را پرده بگیرید، کوشش می

 بدانید، چه بگوئیم و چه نگوئیم اعمال نتایج خود را ببار خواهند آورد. 

گفتند ما نماینده مردم مشهد هستیم و این مردم  نفر می 11ـ01این 

شوند من گفتم خوب شما که  صدر جمع نمی ی بنیدیگر برای آقا
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فرمائید مردم، پس اجازه دهید خود مردم خواست خود را بیان کنند و  می

شما هم که نماینده مردم نیستید حال فرض کنیم نماینده بازاریان باشید 

که آن هم نیستند. یکی از آنها گفت باالخره اینها محترمین مشهد 

اعت بحث و بررسی قبول کردند که اشکاالت س 1/0هستند. پس از حدود 

حلی برای مسائل پیدا کرد که  شود راه وجود دارد. ولی باالخره چگونه می

 ای دوباره داشته باشیم و با هم بحث کنیم.  قرار شد جلسه

اهلل قمی رفتیم و در آنجا نیز مقداری بحث شد  بعد از آن منزل آیت

باز نظرش را گفت که بایستی روی والیت فقیه و نظر خودش را گفت و 

خواهند  شورای مراجع باشد نه تنها یک فرد و اضافه کرد که وقتی می

یک کسی را برای مرجعیت و رهبری بتراشند ممکن نیست. و شروع کرد 

ای  اند و قیافه به گفتن اینکه از چه زمانی تا به امروز همه مراجع سید بوده

 یز در قبول کردن مرجع تأثیر دارد. اند و معتقد بود که قیافه ن نیز داشته

تواند بزند، چطور  حاال کسی که علم و سواد ندارد و حرف هم نمی

شود. بعد از اینکه مقداری روی قضاوت و کار قضات صحبت شد،  رهبر می

دهد که  کنم از اینکه آقای منتظری خودش اعالمیه می گفت تعجب می

کنید، حاال یک چنین پسرم دیوانه است و برای بهبود وضع او کمک 

 کنند.  فردی را عضو شورایعالی دفاع از طرف مجلس می
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به طرف قوچان حرکت کردیم. در بین راه  00صبح حدود ساعت 

بعد از ظهر به قوچان  3ماشین کمی اشکال پیدا کرد و حدود ساعت 

طرف رسیدیم. بعد از اینکه در رستورانی ناهار خوردیم، رفتیم به 

فرمانداری، سراغ فرماندار را گرفتیم کسی نبود و گفتند فرماندار رفته 

آید. بعد از آن من از یکی پرسیدم امام  است مشهد چون آقای رجائی می

جمعه در این شهر هست و نماز جمعه برقرار است؟ گفت بلی اما فردا نماز 

خواهد  جمعه تعطیل است. گفتم چرا، در جواب گفت، امام جمعه فردا می

روند برای استقبال از آقای  ای دیگر نیز می به مشهد برود و عده

ماشین  1ـ  3وزیر بعد از آن مطلع شدیم که از قوچان حدود  نخست

اتوبوس به مشهد رفته است. معلوم شد که نماز جمعه را هم را برای 

 کنند.  استقبال تعطیل می

. با بعضی از بعد از آن به شهربانی رفتیم. رئیس شهربانی نبود

مأمورین شهربانی کمی صحبت کردیم با ما بسیار مهربانی کردند. از 

جمهور و  شهربانی به رئیس شهربانی تلفن کردند که نماینده رئیس

اند. رئیس شهربانی قوچان عذر خواهی کرد که فعالً  دیگران آمده

به  گردیم قوچان رویم شیروان و فردا برمی تواند بیاید. گفتیم که می نمی

فرماندار بگوئید و با کمک خودتان خبر دهید تا مردم در مسجد جامع 

های خود را به ما بدهند. وقتی  جمع شوند و گزارشها و پیشنهاد و عریضه

کردیم، استوار  شدیم و خداحافظی می که داشتیم از شهربانی خارج می

جمهور گفت که  یکمی آمد در گوشی به آقای دوستکام نماینده رئیس

س شهربانی پیغامی برای شما داده است و خیلی جدی گفت که رئیس رئی

و از چهرۀ « شهر اینطرفی است»شهربانی گفته است که به شما بگویم: 

داند که شهر اینطرفی است  نمود که خودش نمی آن استوار یکم چنان می

یعنی چه و مات و مبهوت شده بود. وقتی ما این جمله را شنیدیم اول 

زبانی هم که شده خواست دل  یم از اینکه مردم ما با زبان بیای کرد خنده

خود را خواهند گفت و حقایق را خواهند رساند. و دیگر اینکه با سه کلمه 

وضعیت شهر را برای ما تشریح کرد و سوم اینکه با این کار انسان را بیاد 

انداخت که در آن موقع مردم چگونه پیام را  رژیمهای ضد مردمی می

طرفی است یعنی اینکه  رساندند. مفهوم شهر این به یکدیگر میرمزی 

 مردم شهر با ریاست جمهوری هستند و از او حمایت خواهند کرد. 

بعد از آن بطرف شیروان حرکت کردیم. در شیروان نیز سراغ 

فرماندار را گرفتیم که به همان علت فوق به مشهد رفته بود. معاون 

را دیدیم. کمی با او صحبت کردیم بعد به منزل او  فرماندار آقای بشارتی

نمود  رفتیم و شب را در منزل آقای بشارتی که جوانی پاک و مهربانی می

گذراندیم. ایشان برای ما شام درست کرد و وسایل خواب را آماده کرد و 

معلوم بود که خودش از طبقه پائین جامعه است. در خانه محقرش مادرش 

کردند که مادرش مریض بود و نیمه شب که  اش زندگی می و بچهو زن 

خورد و ناگهان پسرش را صدا زد که  شود به زمین می مادرش بلند می

کجائی؟ او هم بالفاصله برای کمک کردن به مادرش شتافت که من هم از 

خواب بیدار شدم. ناگفته نماند بعد از اینکه با معاون فرماندار آقای 

کردیم به اتفاق برای خواندن نماز مغرب و عشاء به بشارتی صحبت 

نفر  31ـ31مسجد رفتیم. در مسجد آقایی مشغول موعظه بود و حدود 

پیر و میانسال در مسجد بودند. مسجد رونقی نداشت. بعد از اینکه آقای 

جمهور آمده، دور ما جمع شدند و با ما شروع  بشارتی گفت، نماینده رئیس

حرفشان این بود که در این شهر آقای سیّاح  به صحبت کردند و اصل

شنوند و نماینده  ها حرفهای ما را نمی کند و بچه های ما را اغفال می بچه

امام را نیز تهدید کرده است و نماینده امام نیز رفته است و به روحانیون 

گوید امام خمینی و اینکه آدم مرموزی است. و  گوید. فقط می بد می

خواهد. من به آنها گفتم خوب اگر  ر این شهر ما چه میگفتند اصالً د می

این  کنند. مردم پشتیبان این نماینده امام هستند و او را حمایت می

تواند بکند و چرا یک روحانی با یک تهدید و با کمی  شخص چه کاری می

کند. شخصی هم به ما گفت که نوار  فشار میدان را ترک و خالی می

خواهید گوش کنید؟ من گفتم  ود است. میسخنرانی آقای سیاح موج

بیاور منزل آقای بشارتی. او هم آورد ولی چون بد ضبط شده بود، 

نتوانستیم درست بفهمیم که چه گفته است. پرسیدم که این شخص چه 

سالی در اینجا معلم بوده است و بعد از  3ـ7کاره بوده است؟ گفتند 

ا فرماندار کرده است و انقالب در زمان حکومت موقت بازرگان خودش ر

ها را  آید و بچه ای یکبار می بعد هم رفته است مشهد و حاال یکی دو هفته

 کند.  اغفال می
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برای دریافت گزارش، پیشنهادات،  1/8پنجشنبه صبح ساعت 

عرایض مردم به مسجد جامع شهر شیروان )همان صبح و کسانی هم که 

داده بودند که نماینده ریاست جمهوری به در مسجد بودند، دیشب خبر 

این شهر آمده است( وارد شدیم. در مسجد آقای دوستکام اعالم کرد که 

ها و گزارشها و پیشنهادات خود را کتباً ارائه دهند  توانند عریضه مردم می

توانند ثبت نام کنند و توضیح  خواهند توضیح بدهند، می و کسانی که می

دادند. کسانی هم  ها و شکایات خود را ارائه می هبدهند. مردم مرتب نام

وقت خواستند برای توضیح مطالب خویش. از جمله معممی بود که خیلی 

کرد. اما حرفهایش  هم جوان بود. شروع به صحبت کرد و مرتب انتقاد می

خالی از دلیل و برهان و تکراری بود. مهمترین مطلب اینکه از این 

های  اند. بعداً معلوم شد که این جوان نکردهجوانهای انقالبی استفاده 

انقالبی منظورش سپاه پاسداران است. در بین این گفتگو اظهار داشت که 

مردم در این شهر حتی تا پیروزی انقالب کوچکترین کاری برای انقالب 

کرد که شورای  گفت شورای شهر نداریم و پیشنهاد می نکردند. بعد می

انیون، نماینده ارگانهای انقالبی، نماینده امام، شهر مرکب از: نماینده روح

نماینده مردم و نماینده جوانها باشد که من به او گفتم که روحانیون اگر 

درست عمل کنند چه لزومی دارد که بگوئیم نماینده روحانیت. حتماً 

مردم او را انتخاب خواهند کرد و شورای شهر یعنی شورایی که مردم در 

کنند  د و بنابراین هر کس را مردم خواستند انتخاب میکنن آن انتخاب می

نه اینکه قبالً شما مشخص کرده باشید که از چه کسانی باشند. مرتب 
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گفت: اگر یک نفر روحانی  کرد به انقالبی و غیرانقالبی. او می کشی می خط

کنند، اینها  درست نبوده، اشتباه کرده است. امّا اگر دیگران خیانت می

کنند به او گفتم، خوب بهتر نیست ما نسبت به همه این  می فقط اشتباه

 نظر را داشته باشیم. مگر اینکه خالف آن ثابت بشود. 

دادند، معلوم بود که ناخودآگاه  که ارائه می هائی بعضی از کسان برنامه

دادند. مرتب  ها و... است که در آنها القاء شده بود و ارائه می ای برنامه توده

ه اسالم برای کشاورزان و مستضعفان چکار کرده و باید تکرار اینک

 ها را به آنها بدهیم و... زمین

زدند،  کردند و اتهام و برچسب می در بین کسانی که صحبت می

بدون دلیل من چندین نوبت تذکر دادم که هر کس اتهام و یا مطلبی 

است  گوید باید سند و مدرک و دلیل آن را نیز ارائه دهند و بر مردم می

شود تمام مردم را  که از او سند و مدرک بخواهند، در غیر اینصورت می

ها عنوان کردند که جهاد سازندگی در شیروان  ضد انقالب دانست. بعضی

از مردم جدا است و کشت پائیزه امسال به مراتب نسبت به سال گذشته 

 تنزّّل کرده است و به یک سوم رسیده است. 

اد کردند که بذر برای کشت، ذخیره آب چند نفر کشاورز هم پیشنه

رود و بنابراین بایستی سد زده شود. گازائیل برای  ندارند و آبها هدر می

ای الزم داریم که امور ما را  کشت الزم دارند و از همه مهمتر عالم فهمیده

 تمشیت دهد. 

ای هم که  کردند که نماینده ثابت امام نداریم و نماینده اضافه می

دانستند رفته است.  اطر تهدیدی که بیشتر از جانب سیاح میبوده به خ

های مردم شیروان این بود که روزنامه انقالب  یکی دیگر از خواسته

رسد و خواستار این بودند که روزنامه در دسترس  اسالمی بدستشان نمی

آنها قرار گیرد. نماینده روزنامه در آنجا حاضر نبود ولی پسرش که در 

با او کمی صحبت کردم که روزنامه را بهتر در دسترس  مسجد حاضر بود

 مردم قرار دهد. 

رسیده است اینست که  اشکال اصلی که روزنامه بدست مردم نمی

نماینده روزنامه در این شهر مغازه پالستیک فروشی دارد و کارش این 

تیپ کارها نبوده است. و فقط روزنامه انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 

که آبونه شده بودند. انشاءاهلل امید  وشد. آنهم فقط برای کسانیفر را می

است که کمی بیشتر به روزنامه برسد و متناسب با نیاز مردم به روزنامه 

عمل کند واالّّ به مسئولین روزنامه اطالع دهد تا کار روزنامه را در آن شهر 

 به شخصی که برای این کار مناسب است بسپارند. 

و گفتگوها من حدود یک ساعتی برای مردم در بعد از این بحث 

مسجد به سخنرانی پرداختم و کوشش کردم که انقالبی و غیرانقالبی 

بودن را روشن کنم و بگویم که برچسب زدن و تهمت چه گناه بزرگی 

است، صبر و تحمل برای پیروزی باید داشت. انتقاد کردن در اسالم 

روز شد و او چگونه عمل چگونه پی صچگونه است. انقالب حضرت محمد

کرد و اینکه پیروزی ما در وحدت است. بعد از سخنرانی نماز ظهر و  می

عصر را به جماعت خواندیم. آنگاه سری به شهربانی زدیم و پس از آن در 

منزل آقای ذبیحی یکی از دبیران شهر شیروان ناهار خوردیم. حدود 

م. وقتی به قوچان بعد از ظهر بود که بطرف قوچان حرکت کردی 3ساعت 

اند. بالفاصله تصمیم گرفتیم  رسیدیم، مالحظه شد که کسی را خبر نکرده

 گز برگردیم قوچان.  گز برویم و بعد از دره که به دره

وسیله شهربانی اطالع دادیم که مردم را خبر کنند که روز دوشنبه 

 گز گویا بعد از ظهر در قوچان مردم در مسجد جمع شوند و ما بطرف دره

گز رسیدیم. در دروازه  بعد از ظهر به دره 7حرکت کردیم. ساعت حدود 

شهرکه گروهان ژاندارمری نیز در آنجا واقع شده. رئیس گروهان 

ژاندارمری جناب ستوان یکم عاشقی که جوانی بسیار باصفا بود و نیز 

ستوان دوم سیفی معاون شهربانی که او نیز باصفا و مهربان و معاون 

زاده برای استقبال آمده بودند. در همان محل  ای آغاسیفرماندار آق

گروهان شام خوردیم و برای خوابیدن به محل فرمانداری و شب را در 

 فرمانداری گذراندیم. 

 

 10/9/19جمعه 

صبح اول از خواب بیدار شدیم و نماز خواندیم. بعد دوباره خوابیدیم 

معاون فرماندار صبح بلند شدیم و پس از کارهای اولیه  1/7و ساعت 

زاده چای درست کرد و بعد از آن ستوان یکم عشقی و  آقای آغاسی

ستون دوم سیفی معاون شهربانی و معاون فرماندار نان و صبحانه آوردند. 

بعد از صبحانه معاون فرماندار بیرون رفت. در سر صبحانه بحث کمی بین 

دوم سیفی  ما و ستوان یکم عشقی فرمانده گروهان ژاندارمری و ستوان

در مورد مدیریت و اینکه نباید مسئولین یک بعدی باشند درگرفت. گفته 

شد که معاون فرماندار یک بعدی است و از مسائل اطالع ندارد و همین 

آورد در حدود ساعت  اطالعی و یک بعدی بودن مسائلی را بوجود می بی

د به راه افتادیم بطرف مسجد. در بین راه دوستکام کمی سریع و تن 8

گفت که فالن کردی و بهمان. من درب مسجد به  فرمانده گروهان می

شوخی به او گفتم با اینها کمی ملیحتر صحبت کن و کارهای الزم را به 

خودشان محول کنی خیلی بهتر است که او هم خندید و گفت، مالحت 

آورد. )منظور  کند. من گفتم مالحت رضا که پدر در می رضا هم بیداد می

 رشدی است(.رضا م

داخل مسجد شدیم ولی چون مردم از آمدن ما اطالع حاصل نکرده 

بودند، عده کمی آمدند و پیشنهاد کردند که جلسه را به تأخیر بیندازیم 

تا اینها بعد از ظهر مردم را خبر کنند که در مسجد حاضر شوند. همین 

و روس در کار را کردیم. بالفاصله  تصمیم گرفتیم که از نوار مرزی ایران 

آباد دیدن کنیم. من و دکتر دوستکام باتفاق ستوان یکم عاشقی به  لطف

آباد در پاسگاهی نزدیک  آباد حرکت کردیم. نرسیده به لطف طرف لطف

آنجا جناب سرهنگ انصاری که فرمانده مرزبانی آن منطقه )فرماندهی 

ستقبال کیلومتر از نوار مرزی( را بعهده دارد، از ما ا 411استحفاظ حدود 

آباد وارد  آباد حرکت کردیم. در لطف کرد و ما باتفاق ایشان به طرف لطف

 پاسگاه لطفی شدیم. 

اینجا قبالً تلفن خودکار داشته که بعلت نقص فنی فعالً از کار افتاده 

که سرهنگ انصاری اظهار میداشت علت به خاطر آنست  است و بطوری

کرد که  کند اضافه می  کار نمیکه گیرنده آن عیوبی پیدا کرده است. و فعالً

میلیون  31حدود  Suitching« سوای چینگ»مخارج تأسیسات این 

شده است و اگر نواقصی آن برطرف شود ما در هر لحظه قادریم که با همه 

توانند تلفن  جا تماس حاصل کنیم و حتی این بخش نیز همگی می

رای مرزبانی و نیز خودکار داشته باشند و مزایای دیگر این تأسیسات را ب

شمرد. اضافه کرد که برای به راه انداختن این تأسیسات اقدام  اهالی برمی

شده است که امید است هر چه زودتر دستگاه براه افتد در پاسگاه 

ژاندارمری لطفی که فاصله بسیار کمی از مرز دارد در لب مرز اطاق 

در مرز بوجود  که اشکال و ایرادی مالقات برای دیدار طرفین در موقعی

آید ساخته شده است که اکنون خراب شده بود و جناب سرهنگ  می

گفت  گفت قرار شده است این اطاق ساخته شود. نیاز دیگری که او می می

آباد که بیست کیلومتر است اسفالت  گز لطف این بود که اگر فاصله راه دره

ه روزه به توانند هم های پرسنل مرزبانی و هم دیگران می شود همه بچه

گز بروند و در آنجا به تحصیل بپردازند و برگردند و عالوه بر اینها  دره

خرند  گز نمی برابر قیمت دره 1/0آورند و دیگر  گز می اجناس را هم از دره

بلکه به همان قیمت اجناس در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. این بیست 

کنی قطار  اه میکیلومتر جاده شوسه است در پاسگاه لطفی وقتی نگ

دقیقه یکبار مرتب  01گذرد و هر  مسافری روسها که از کنار نوار مرزی می
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بانی به  کند از یک دیده کند و شبها وقتی قطار عبور می از آنجا عبور می

کنند  بانی دیگر وسیله نورافکنهای قوی تمام محوطه را روشن می دیده

 تواند فرار کند. گویا این کار برای این است که احتماالً کسی ن

های هستند که اسم اینها شهرک است ولی  در نوار مرزی شهرک

 باطناً پادگانهای نظامی هستند. 

کرد که در مالقاتها اکثراً با تمام مأمورین که کار  وی اضافه می

کنند که هر روز  آیند و کوشش می کنند مجهز هستند و می اطالعاتی می

مالقاتی سؤال کردند از من که ما در  ای کسب کنند در یک اطالعات تازه

کشور شما کارخانه ذوب آهن داریم و دایر است آن در کجاست من در 

گراد است و چون جواب سرباالئی شنید مطلب را  جواب گفتم در لنین

کنند که اطالعات کسب کنند. وی بعضی  قطع کرد در مالقاتها کوشش می

 روسی بیان کرد:  های خود را با افسران از تجربیات و شنیده

سرگردی یک بار با وی صحبت کرده است که این گاوها و گوسفند 

 کنند.  اگر شیرشان کم شود از حقوق او کم می

یک سرگرد غیرحزبی باید پوتین یک استوار حزبی را در بیاورد. در 

 تمام مسائل حق فرماندهی با حزبی است. 

مالقات الزم آید که  پرسیدم که بیشتر چه مسائل مرزی پیش می

توجهی چوپانان  آید در جواب جناب سرهنگ جواب داد بیشتر بی می

کنند و وقتی آن  است که گوسفندها و اسب و سایر حشم خود را رها می

ها  برند و برای حل این گیرند و می طرف مرز رفتند مرزبانان آنها را می

دارد و  طرف علفهای خوب آید. وی اضافه کرد که چون آن مالقات الزم می

چرانند و یا الزم ندارند چوپانان با آگاهی دنبال گوسفند را  خودشان نمی

که امکان دارند به  کنند امید است که در نوار مرزی تمام کسانی ول می

چوپانان و حشمداران عزیز توجه دهند که از این کار جلوگیری کنند تا 

ای نیز بدست  موجبات گرفتاری مرزبانان خود را فراهم نکنند و وسیله

آباد که  همسایه ندهند. بعد از برگشتن از پاسگاه لطفی به شهربانی لطف

گویا تازه نقل مکان کرده بودند رفتیم در آنجا مأمورین مسائل خود را 

خانه آنجا زدیم در بین راه  مطرح کردند و بعد از آن سری به پست

بهیار رفته گز برای ما شرح دادند که چند روز قبل دو  بازگشت به دره

اطالعی به آن  بودند، به دهات مرزی شیلگان و آگاه و یا ناآگاه و از روی بی

اند مرزبانان روس آنها را گرفته و سؤاالتی مطرح کرده  طرف مرز رفته بوده

بودند که آنها جواب بدهند: سؤالهای روسها را در گزارش برای ریاست 

ن دو نفر را در پاسگاه روز ای 1ـ  3جمهوری مطالعه خواهید کرد. مدت 

 مرزی نگهداشته بودند. 

آباد برای دیدن پاسگاههای مرزی ستوان یکم  در راه رفتن به لطف

پرده مسائلی را مطرح کرد از  گز بی عاشقی فرمانده هنگ ژاندارمری دره

جمله اینکه همه امکانات در اختیار بعضی از بنیادها هست امّا برای ما 

 کم است.  حتی بنزین در نوار مرزی

گز بودیم من چندین بار با آقای  در این دو روزی که در شهر دره

ربیعی نماینده روزنامه که کتاب فروشی و لوازم التحریر فروشی دارد و 

فروش چند روزنامه دیگر را نیز بعهده دارد تماس گرفتم. مردم این شهر 

د و خواستار نیز از در دسترسی نداشتن روزنامه به اندازه کافی ناله داشتن

آن بودند که نماینده فعالتر شود و روزنامه را در اختیار مردم قرار دهد در 

آباد که حتی شهربانی نیز دارد و نسبتاً بزرگ است روزنامه  بخش لطف

نبود با آقای ربیعی صحبت کردم که ترتیب روزنامه برای آنجا نیز بدهد. 

رسد. آنچه  به آنجا نمیآقای ربیعی نیز اظهار میداشت که روزنامه مرتب 

فروشد ظاهراً  که معلوم بود اینکه آقای ربیعی چون چندین روزنامه را می

اش بودم که شخصی آمد و  ای نباشد. در مغازه کنم مسئله برایش گمان می

انقالب اسالمی خواست در جواب گفت نداریم بیا میزان هست و با آن 

کنی روزنامه  ه عمل مییکی است. من در جواب به او گفتم چرا اینگون

انقالب اسالمی تا میزان زمین تا آسمان فاصله دارد و اصوالً صحیح نیست 

خواهد که نداری جنس دیگر، به او  که وقتی مشتری جنسی را می

پیشنهاد کنی و اینگونه تبلیغ نیز که یکی است درست نیست. آقای 

آید و  هم می گفت که گاهی اوقات روزنامه سه چهار روز با ربیعی نیز می

دهند گاهی به این ماشین و گاهی به  عالوه بر این به گاراژ ثابتی نیز نمی

فرستد که پول بفرستم ما  آن ماشین. صورتحساب نیز مرتب نمی

خواهیم حسابمان روشن باشد بنابر این بایستی صورتحساب مرتب  می

 فرستاد. 

 

 11/9/19شنبه 

شهر برای شنیدن  صبح در جلسه شورای مسئولین 9حدود ساعت 

و گرفتن پیشنهادات، انتقادات و مسائل شهر از نظر مسئولین حاضر 

زاده عنوان شد:  شدیم ابتداء اشکاالت کلی وسیله معاون فرماندار آغاسی

گز ـ قوچان بوده است که امید است بموقع اجراء  اشکال اساسی جاده دره

الزم به توضیح  شود تا بتواند بسیاری از مشکالت این شهر را رفع کند

گز قوچان جاده شوسه بدی است که از گردنه پرپیچ و  است که جاده دره

ساعت طول  4کند با ماشین تا قوچان حدود  خم اهلل اکبر عبور می

ای دیگر در دست  کشد و در زمستان بخصوص بسیار بد است جاده می

گردنه طرف  اجراء است که چهل کیلومتر آن نیز اتمام یافته است که از آن

رود با تمام شدن کار این جاده مردم این شهرستان از نظر  اهلل اکبر می

 رفت و آمد از عذاب درخواهند آمد. 

 ـ نبودن مبلغ اسالمی 

ـ نداشتن رادیو و تلویزیون خوب که احتیاج نباشد از تلویزیون 

کند که  بیگانه استفاده کنند. ایشان در اینجا گفت ضد انقالب استفاده می

 کنند.  گفت نه خیر همه استفاده می شخصی

ـ نبودن مخابرات مستقل بعضی مواقع خط هست و بعضی مواقع 

 گز مغناطیسی هندلی است. نیست. تلفن دره

 بهداشت و طب   دکتر آقایی وهوشمند گفتند: 

سال قبل ساخته  31گز فقط یک بیمارستان دارد در حدود  ـ دره

 م. تخت برای جراحی داری 01شده است فقط 

هم اکنون پزشک نداریم با دو تا پزشک عمومی و یک جراح 

 شود همه را راضی کرد و جواب داد اکنون فقط یک جراح داریم.  نمی

کرد که ما در اثر نیاز شدید حتی کار  پزشک جراح تعریف می

 ایم.  ایم و بجای ماما نیز کار کرده متخصص زایمان را نیز کرده

روزانه پانزده ساعت کمتر و بیشتر کار  بر اثر کمبود پزشک که داریم

 کنیم.  می

 کنیم.  کم عمل می هر ماهی حداقل پنجاه تا کم

ـ نیاز ما در درجه اول پرسنل است بخصوص متخصص زنان، 

متخصص اورولوژی و یا حداقل آسیستان ارولوژی نیاز داریم، متخصص 

 زایمان الزم است. 

د. پزشک نیز بعلت تخت دارد ولی پرسنل ندار 11ـ بیمارستان 

شود به اینجا بیاید و ما نیز بچۀ خود  دوری و نیز راه بد و.. کمتر حاضر می

 اینجا هستیم. 
 

 آقای مهرپور شهردار: 

ـ مشکل اساسی سدی است که اگر ساخته شود بسیاری امکان 

برای این شهر به ارمغان خواهد آورد. گروههای مختلف آلمانی، بلغاری و... 

 اند.  کثراً نظر مثبت دادهاند و ا آمده

کنیم و بقیه هرز  از این آب فعالً ما فقط در سال چهار ماه استفاده می

 گر نامیده شده است.  رود. این سد بنام سد درون می
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ـ برای اینکه احتیاج فعلی کمبود آب کشاورزی جبران شود بایستی 

 حلقه چاه عمیق حفر کرد که تا حدودی مشکالت را برطرف 8حداقل 

 کند. 

ـ سیلوی گندم در مرکز شهرستان نیست و بایستی به قوچان رفت 

 و برد. 

سطح زندگی کشاورزان باال رفته است امّا قیمت محصول رفته 

گذارد برای او  پائین. قیمتی را که دولت برای محصوالت کشاورزی می

 کند.  صرف نمی
 

 کشاورزی 

 ـ سردخانه نداریم که حتماً بایستی درست شود. 

 نداشتن راههای روستائی.  ـ

حساب  ـ قیمت و نرخ محصوالت کشاورزی پایه و اساس ندارد و بی

 و کتاب است. 

 ـ هزینه کاشت و برداشت سنگین است. 

ـ بیمه محصوالت کشاورزی الزم است. کشاورز ما اصالً مطمئن 

 نیست. محصوالت را بیمه کنند تا کشاورزان اطمینان داشته باشند. 

 رشناس کشاورزی.ـ نداشتن کا

هزار دام داریم امّا دامپزشک اصالً  411که نزدیک به  ـ با وجودی

 نداریم. 

 ـ الزم است که مراکز خدمات روستائی تشکیل دهند. 

 ـ نداشتن جایگاه نفت مشکالتی را بوجود آورده است. 

کند دنبال  ـ باید به جستجوی علت اینکه کسی رغبت نمی

 رد: کشاورزی برود رفت و پیدا ک

 کند.  ریال پیدا نمی 71کند و  سال کار می 71ـ یک کشاورز 

هزار تومان وام  71ـ  81ـ یک کارمند ساده را بخصوص مال بانک 

 دهند امّا کشاورز نه. می

کند که هیچ وسایل در ده نیست  بیند و مشاهده می ـ روستازاده می

دلیلی بر ماندن  بیند که آینده ندارد بنابر این و وضع پدر خودش را نیز می

 بیند.  نمی

ـ واقعاً بایستی به روستاها فکر کرد و در آنها جوری عمل کرد و 

 گسترش داد و امکانات بوجود آورد که خود شایق به ماندن باشند. 

گز کشاورزی و دامداری است که توجهی به آن نشده  منطقه دره

 است. 
 اند.  ـ دامدار و کشاورز فقیرترین مردم شده

کند ولی  ک مستخدم بعد از چند سال زندگی پیدا میوقتی ی

روستائی بعد از سالیان دراز امکان زندگی ساده ندارد طبیعی است که 

 کسی طرف کشاورزی نخواهد رفت. 
باید وسایل نگهداری جوانان در روستاها بوجود آورد. ورزش را نیز 

حساس  داد. به این منطقه به روستاها برد و ورزشهای محلی را توسعه 
مرزی بایستی یک کمی بیشتر توجه کرد. مسئله نفت و بنزین در این 

 منطقه حساس مرزی باید از بین برود. 
بهداشت وجود ندارد سالک در تمام روستاهای اینجا وجود دارد 

 متأسفانه داروی آن در مشهد هم نیست. 
های مناسب بگذارند که اگر  ـ در تلویزیون برای روستائی برنامه

هم ندارد الاقل چند برنامه را که به کار خودش مربوط باشد ببیند تا  سواد
 بتواند کارهایش را اصالح کند. 

ـ استعدادهای بسیار زیاد در روستاها وجود دارد طبیعی است که 
اگر جوان روستائی را به کارهای صحیح جذب نکنند طبیعتاً دنبال 

اد مخدر و... خواهد کارهای نادرست از قبیل قمار، پاسور، مشروب، مو
 رفت. 

هائی که  های مناسب ارزان قیمت در روستاها، نه خانه ـ ساختن خانه

ها سرشان  شوند و خانه زده می وقتی هوا طوفانی شود مردم وحشت

 شود.  خراب می

ـ تضمین نمودن محصوالت کشاورزی از جهت خریدن محصوالت 

 آنها به قیمت عادالنه. 

آقای دکتر دوستکام و برادران دیگر به در بعد از ظهر همین روز 

مسجد رفتند و من باتفاق بخشدار چاپشلو آقای فداکار به مرکز بخش 

چاپشلو رفتیم. آقای فداکار در محل بخشداری مسائل مختلف بخش خود 

 و نیز نارسائیهای آن را توضیح داد. 

در مرکز این بخش ساختمانی است که آموزش و پرورش، بخشداری 

گفت همه با هم همآهنگ  که بخشدار می در آنجا هستند و بطوریو... هم 

 هستند. 

بعد از اینکه از بخش برگشتم آقای دوستکام نیز اظهار داشت که 

سابقه بوده است شب در فرمانداری باز مردم دسته  استقبال مردم بی

گز گفته شد  کردند. در دره آمدند و مسائل خود را مطرح می دسته می

اند و دلیلش  ر پارک شهر این شهر تعدادی درخت را بریدهفرمانداری د

 این بوده است که اینجا محل تجمع شده بود. 

شب در محل فرمانداری کمی با فرماندار و معاونش بحث کردیم 

فرماندار اظهار داشت که مسائل در تهران بایستی حل شود و خود شما 

که به  های کسانی ادهپیگیری کنید تا فیصله یابد در مورد بعضی از خانو

بودند صحبت شد و قرار بر این شد که لیست آنها که گویا از   جبهه رفته

کرد تهیه کنند و برای ما بفرستند تا ما با  نفر بیشتر تجاوز نمی 7ـ  8

 کمک دیگران برای زندگی این چند خانواده راه حلی پیدا کنیم. 

 

 13/9/19یکشنبه 
افظی با فرماندار، فرمانده هنگ بعد از خداح 1/8صبح حدود ساعت 

ژاندارمری و معاون رئیس شهربانی به سمت قوچان حرکت کردیم بعد از 
گذشتن از گردنه اهلل اکبر در بین راه یک فرودگاه کوچک بود که یکی از 
دوستان خواست که برویم و نگاه کنیم وقتی وارد شدیم دو نگهبان آنجا 

د از آن، آنها به مرکز پادگان که از ما حکم خواستند که نشان دادیم بع
چند کیلومتری فاصله داشت خبر دادند مسئول آنجا که آقای شاه 
حیدری بود آمد. به اتفاق ایشان به محل پادگان رفتیم. وقتی در داخل آن 

شوی. تمام لوازم آن  شوی گوئی به یک منطقه آمریکائی وارد می می
مورد نیاز آن را از آمریکا  اطاقهای پیش ساخته و سایر تأسیسات و لوازم

اند این پادگان کوچک سابقاً )در رژیم گذشته( متعلق به آمریکائیان  آورده
بوده است. آمریکا چند ایستگاه استراق سمع در کشور ما داشت که در 

خواست به داخل  گفتند حتی اگر شاه مخلوع می اختیار خودش بود و می
های اهلل  دند. یکی از آنها اکنون در تپهدا آنجا برود اجازه ورود به آن را نمی

گفتند که وسیله این ایستگاه استراق سمع حتی تا کاخ  اکبر است می
کرملین را زیر نظر داشتند و بر روی موشکها و سایر سالحهای 

کردند و حتی این دستگاهها، نوع موشک، کم و کیف  استراتژیک کار می
دهد و بالفاصله اطالعات  ار میآن، سرعت و... را مورد تجزیه و تحلیل قر

شده است. در این  دقیقه به آمریکا منتقل می 1در ظرف مدت کمتر از 
پایگاه همه وسایل را برای خودشان فراهم آورده بودند حتی اسبهایی 

 011گفت تا بحال  اند که آقای شاه حیدری می جهت اسب سواری داشته
نیز برای ما مشکلی بوده  ایم و اینها خروار کاه فقط برای اسبها خریده

 است. 
ـ این پایگاه گوئی که کشوری است در داخل کشور دیگر. ـ تمام 

 وسایل آن مخصوص بوده است. 
ـ در آن زمان یک تعداد پرسنل ایرانی داشته است که حقوق آنها را 

 اند.  کرده تا زمان اشغال سفارتخانه آمریکا، آمریکائیان پرداخت می
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ل پادگان حتی شاه را نیز به محل استقراق سمع ـ بنا به گفته مسئو

بندند  اند که چشم او را می اند. روزی یک ایرانی را نیاز داشته داده راه نمی

بندند و پائین  برند و بعد نیز عیناً چشم او را می و به مرکز استراق سمع می

 آورند. می

 اند.  نفر آمریکائی داشته 31ـ در اینجا گویا 

 ستان مجهز نیز داشته است. ـ پایگاه بیمار

ـ همافران و سربازان با پول خود در آن اطراف گندم کاشته بودند و 

داشتند که اگر ما هم اینجا نباشیم باالخره یک کسی از آن  اظهار می

باشد زمین دیم  هکتار می 9استفاده خواهد کرد. میزان کشت آنها قریب 

ست کوشش کرده بودند هم برای کشت هست و اما متأسفانه تراکتور نی

 با پول خودشان تراکتور بخرند که ممکن نشده بود. 

گفت: که اینجا کوشش کردیم و یک  ـ همافر شاه حیدری می

مرغداری را نیز به راه انداختیم که هم اکنون یک مقدار از نیاز را برآورده 

کند گرچه استفاده آن ممکن است به جیب چند نفری برود امّا مهم  می

برد و چرخ اقتصاد کشور از طریق  ت که تولید کشور را باال میاین اس

افتد. ناهار را در آنجا با برادرمان خوردیم و بعد به  تولید به حرکت می

طرف قوچان حرکت کردیم حدود ساعت سه بعد از ظهر به قوچان 

که اطالع  رسیدیم. در قوچان ابتداء رفتیم به محل فرمانداری با وجودی

آئیم کسی در آنجا نبود وسیله مسئولین انتظامی  ه ما میداده بودیم ک

آنجا به رئیس شهربانی، فرماندار و معاونش خبر دادیم که بیایند 

فرمانداری در این حین من چشمم به تابلوی اعالنات فرمانداری افتاد. 

ای در آنجا نصب بود که نظر مرا بخود جلب کرد. متن اطالعیه را  اطالعیه

 آورم:  تفسیر عیناً میبدون توضیح و 

 

7/1/0319 

 389شماره 

 اهلل القهار الجبار بسم

 اطالعیه
 

گیرند اعالم  بدینوسیله به کلیه کارمندانی که مورد تصفیه قرار می

شود به محض ابالغ حکم باید محل کار خود را ترک و طبق مندرجات  می

عنصر  در صورت تخلف دردادگاه ویژه انقالب به عنوان حکم عمل نمایند.

 گر محاکمه خواهند شد.  ضد انقالب و توطئه

مسئوالن ادارات موظفند احکام صادره هیئت پاکسازی را در اسرع 

وقت ابالغ و مفاد آن را به مورد اجرا درآورند. و هر گونه قصور و یا تقصیر 

 تحت پیگرد شدید قرار خواهد گرفت. 

 رئیس دادگاه ویژه انقالب اسالمی و سرپرستی 

 اکسازی و بازسازی استان خراسان هیئت پ

 حسین صفائی                                           

 

گونه است  خود این اطالعیه کامالً گویاست که برخورد در جامعه بچه

 دهد.  و زور اساس آن را تشکیل می

بعد از آن رفتیم به اطاق مستخدم برای نماز خواندن. بعد از نماز 

بانی سرگرد آمد و ما همگی به اتفاق سرگرد به سالن خواندن رئیس شهر

نسبتاً بزرگی که سالن امنیت شهر بود داخل شدیم )سالنی که مسئولین 

شوند( و شروع به صحبت  شهر برای مسائل امنیتی شهر در آن جمع می

کردیم. بعد از مدت کمی دیدیم که فرماندار به اتفاق چند نفر که بعداً 

دستان انقالب شهر قوچان و رئیس آموزش و معلوم شد معاونش، دا

پرورش شهر بودند، آمدند و یکسر به طبقه دوم که در واقع اطاق فرماندار 

ای معاون فرماندار پائین آمد و گفت فرماندار  بود رفتند. بعد از چند دقیقه

گوید، بیائید باال. ابتداء آقای دکتر دوستکام گفت فرماندار که دید ما  می

م و اینجا نیز که سالن خوبی است برای نشستن چرا آنجا اینجا هستی

برویم بهتر است او بیاید پائین. من به دوستکام گفتم عیبی ندارد ما 

ای بدست او ندهیم. وقتی رفتیم باال به اطاق  رویم باال برای اینکه بهانه می

فرماندار. دیدیم که فرماندار خیلی محکم و به حالت گرفته و عصبی 

نشسته و این طرف و آن طرف نیز دیگران هستند. داخل  پشت میزش

شدیم و سالم کردیم ولی او همچنان غضب آلود. باالخره نشستیم بعد از 

نشستن من با فرماندار احوالپرسی کردم که به سردی جواب داد ولی باز 

اید؟ گفت بلی: گفتم  حرف را ول نکردم و پرسیدم که شما در خارج بوده

ایم. من هر  اید؟ گفت باالخره آنجاها بوده اسالمی بوده آمریکا در انجمن

داد: ناگهان آقای  چه سعی کردم با او حرف بزنم او کمتر تمایل نشان می

بارید رویش را بمن کرد و گفت  اش می عصار که واقعاً زورپرستی از قیافه

که قبالً خودمان را معرفی کرده بودیم، در  نماینده سرخس. با وجودی

تم من مدیر مسئول روزنامه انقالب اسالمی هستم. بعد از چند جواب گف

دقیقه آقای دکتر دوستکام که بغل من نشسته بود به معاون فرماندار که 

روبرویش بود نگاه کرد و گفت جناب فرماندار من گفتم فرماندار ایشان 

نیستند و آقای پشت میز است. آقای دکتر دوستکام شروع به صبحت 

جمهور هستم و کارم تهیه گزارش در  نماینده رئیسکرد و گفت من 

های مختلف برای ریاست جمهوری است بنابر این اوالً مردم را خبر  زمینه

کنید تا فردا در مسجد حاضر شوند و مسائل خود را مطرح کند و ثانیاً 

ای از رؤسای ادارات ترتیب دهید تا آنها نیز مسائل و مشکالت  یک جلسه

بندی کرده یک  ح کنند. ما نیز مسائل شهر شما را جمعپیشنهادات را مطر

دهیم که مالحظه کنید چه مسائلی در شهر شما  نسخه از آن را به شما می

مطرح است. از مجموع اینها گزارشی برای ریاست جمهوری تهیه 

کنیم. فرماندار در جواب گفت شما اجازه ندارید و آیا شما از  می

جمهور  جواب گفتم که آقای رئیس وزیری حکم دارید؟ من در نخست

رئیس قوه مجریه است و ایشان نیز نماینده ریاست جمهوری است و 

جمهور رئیس شما نیز هست. بنابراین حرف شما مطابق قانون  رئیس

اساسی ناصحیح است. گفت از استاندار نامه دارید من گفتم لزومی به نامه 

من در جواب گفتم در « ذورمن مأمورم و مع»استاندار ندارد باالخره گفت: 

اند من مأمورم و معذور  که گفته رژیم گذشته به خاطر همین کار کسانی

اند حال چطور شما یک مسلمان چنین  بسیاری را به سینه دیوار گذاشته

گوئید. اگر این حرف ما صحیح است این حرف شما معنی ندارد  چیزی می

دار دیگر حرفی نداشت. در توانید خود تصمیم بگیرید فرمان و تازه شما می

 این بین فرمانده گروهان ژاندارمری نیز آمده بود. 

دادستان انقالب به حمایت از فرمانداری شروع به توجیه کردن 

حرف فرماندار که چنین و چنان است و خالصه ناگهان رفت در تضاد و 

نمود  تناقض و گفت تضاد و تناقض یکی است. و از قول مالصدرا. ظاهر می

دانم خواست که علم خودش را نشان دهد.  طرف مکتبی است و نمی که

من در پاسخ گفتم اوالً تضاد و تناقض در فلسفه اسالمی یکی نیست و 

توضیح دادم. خواست توجیه کند دوباره تکرار کردم و گفتم که دو چیز 

متضاد ممکن است هر دو باشند اماّّ در تناقض وجود یکی عدم دیگری 

کرد که چنین و چنان است و رفت به خواندن شعر در است. باز شروع 

ها پیدا بود که آنها فهمیدند که قضیه  شرط است. از قیافه 8تناقض 

چیست و طرف هم کمی بور شد. من گفتم فعالً بحث اینها نیست این 

ماند جای خودش باز شروع به صحبت کردیم و توضیح دادیم  بحثها می

شما و ما نیز مسئول اجرائی نیستیم که کار ما تازه کمکی است برای 

 ظاهراً کمی نرم شدند و بالجواب ماند. 

در این بین حرف روزنامه به میان آمد. دادستان گفت، من خیلی 

انتقاد دارم من در جواب گفتم خوب چه بهتر از این کجا تو مدیر روزنامه 
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اد کنیم اگر در انتق آوری. من اکنون خدمت شما هستم بحث می را گیر می

حق با شما بود فوری ترتیب اثر خواهم داد و چه از این برای شما بهتر؟ 

اند با ما همکاری  جور پیدا بود که قبول کرده دادستان نیز کمی خندید این

کنند. ما بیرون رفتیم و ما فرماندار و معاونش، دادستان، رئیس شهربانی، 

د. ما رفتیم به رئیس آموزش و پرورش و فرمانده ژاندارمری قوچان ماندن

شهربانی و در آنجا کمی ماندیم خبری نشد. بعد از آن رفتیم، پلیس راه 

ژاندارمری و در آنجا بودیم که رئیس شهربانی سرگرد آمد و گفت به 

استانداری تلفن کردند و استاندار گفته با اینها ابداً همکاری نکنید و بنابر 

 این کاری نخواهند کرد. 

تیب جلسه فردا را در مسجد عوضیه دادیم و ما با کمک دیگران تر

به طرف مشهد حرکت کردیم. الزم به گفتن است که آقای عصاران 

فرماندار قوچان در ابتدای کارش در جلسه شورای فرمانداران گفته است 

این شعار اول کارش بوده است تو خود حدیث « به بند و بگیر و بکش»که 

را نیز اضافه کنم که در بین حرفها مفصل بخوان از این مجمل. این مطلب 

ام.  چند بار با حالت گرفته فرماندار گفت من به مقام و صندلی نچسبیده

اما طرز نشستن و از پائین ما را باال خواندن و آن مناظر را دیدن، پی 

بردیم که قصد این بوده است که ما از پشت میز با آن حالت آمریت او را 

 ببنیم. 

 

 14/9/19دوشنبه 

به  1/01بطرف قوچان حرکت کردیم و ساعت  00بح حدود ساعت ص

پاسگاه پلیس قوچان رسیدیم که آنجا توقف کردیم و از آنجا به شهر 

دانم چرا یک  قوچان که نزدیکی آنجاست رفتیم نهار با سروان )که نمی

ماه گرفته بودند و با ما صحبت کرد و قرار شد که  3درجه او را برای مدت 

باشند که ببینند اگر حق او ضایع شده است و توانستند دنبال کارش 

کنند( و سرگرد رئیس شهربانی در مهمانخانه آنجا نهار  برایش کاری 

بعد از ظهر به مسجد عوضیه رفتیم در آنجا  3خوردیم و ساعت حدود 

مردم ازدحام آورده بودند ابتداء آقای دوستکام گفت ما مسئول اجرائی 

ها و پیشنهادات شما را بگیریم و  ا مطالب و نامهایم ت نیستیم و آماده

بشنویم و سخنرانی نیز بعد از نماز مغرب و عشاء وسیله آقای جعفری 

مدیر مسئول روزنامه انقالب اسالمی خواهد بود. به اتفاق شروع به گرفتن 

ها و گوش کردن حرفهای مردم کردیم چیزی که از همه بیشتر  نامه

های مدارس بود که از وضع معلمان و  بچه چشمگیر بود شکایت و هجوم

مدیران مدرسه و رئیس آموزش و پرورش شکایت و گله داشتند. 

ها  الهی کردند، حزبی و حزب مجاهدین مرتب مراجعه می سازمان طرفداران

گیرید. در یکی دو مدرسه هم بین  آمدند که چرا جلو اینها را نمی نیز می

م و زیادهائی پیش آمده بود و ظاهراً ها ک الهی طرفداران مجاهدین و حزب

آموزی را زده بود. عالوه بر اینها مردم از  ای دانش مستخدم مدرسه

گفتند. بعد از نماز مغرب و عشاء مسجد مملو  گرفتاریهای خود سخن می

از جمعیت بود، استقبال شدیدی کرده بود ند. من نیز که در مسجد روشها 

ه با اخالق اسالمی و کاربرد آن شروع به و برخوردها را دیده بودم در رابط

صحبت کردم. ابتداء برای آنان شرح دادم که انقالب اسالمی که پیامبر 

 کرد وسیله چه کسانی صورت گرفت و چگونه بود آیا او: 

 کرد.  ـ هر روز خط کشی می

 کرد.  بندی می ـ هر روز صف

 کرد.  ـ هر روز مکتبی و ضد مکتی درست می

 کرد.  زدن و برچسب زدن می ـ هر روز اتهام

 سازی کرده باشد.  ـ آیا کسی سراغ دارد که پرونده

نه چنین نیست پیغمبر ما با الفت و رأفت و مهربانی همه را بهم وصل 

توانیم جلو  کرد. توضیح دادم که چگونه می کرد و به توحید هدایت می می

ر مشهد آقای ها را بگیریم و بعنوان مثال گفتم: مثالً د شایعات و تهمت

اند و بعد از آن جو درست کردند و  الهوتی و سالمتیان سخنرانی کرده

شایعه درست کردند و آن را به سایر نقاط نیز گسترش دادند و در 

های گروهی نیز علیه آنها تبلیغ کردند که آنها ضد روحانیت  رسانه

فش اند. خوب بهترین راه این نیست که اگر اینان ریگی به ک صحبت کرده

های گروهی پخش کنند تا اگر مردم  ندارند؟ خود سخنرانی را از رسانه

دیدند که بر ضد روحانیت حرف زده خودشان به حساب آنها برسند و 

ها، اتهامات و برچسبها و جوها را میسازند چرا خود  وقتی از همان رسانه

 گذارند؟  سخنرانیها را نمی

نام را بیرون  ای بی یهدر همان حین که ما در مسجد بودیم، اعالم

کردند که بمن رساندند و من در حین سخنرانی آن را به  پخش کرده و می

 همه مردم نشان دادم. 

ای از گفتگوی حسین خمینی بود که در  مطلب آن چند جمله

 ، آمده بود. متن آن به قرار زیر بود: 19آذر  03اطالعات پنجشنبه 

ا سید حسین طرف راست عکسی از حسین خمینی گفتگو ب)

اند،  صدر جمع شده امروز آن کسانی که زیر چتر آقای بنی( خمینی

 )یعنی اطالعات( 00ـ 01خواهند علیه امام وارد عمل شوند. در صفحات  می

االسالم سید حسین  در سمت چپ آن گفتگو با حجت)

صدر  امروز کسانی که زیر چتر آقای بنی»درشت این جمله بود. (خمینی

 « خواهند علیه امام وارد عمل شوند. اند می جمع شده

اند و آیا  امضاء داده من به حضار گفتم اوالً چرا این اعالمیه را بی

جمهور چیز دیگری بوده است و  هدف اینان جز مقابله کردن امام و رئیس

بعد از آن وسیله این تقابل، حکومت و قدرت خود را مستحکم کنند. بعد 

، اضافه کردم که چگونه پیغمبر ما عمل از توضیح در مورد این اعالمیه

کرد. اخالقش چگونه بود و دلیل موفقیتش کدام بود گفتم، آیا پیغمبر این 

کرد که از رهگذر این مقابله حکومت قدرت را گسترش  و آن را مقابله می

مابین نیز صحبت کردم.  دهد؟ در مورد روش حل مسائل و اختالف فی

د. بعد از خاتمه سخنرانی آقایی که ساعت طول کشی 1/0سخنرانی حدود 

اش مکتبی بود و بعد در صحبتهایش روشن کرد که از آن  قیافه

هاست. بلند شد و گفت من انتقاد دارم. گفتم بیا بگو. آمد و گفت  مکتبی

بشارت باد بندگان مرا »تان است:  این آیه قران که شما در باالی روزنامه

 « کنند نتخاب میشنوند و بهترین را ا که حرفها را می

گوید: بشارت باد آن  کنید این آیه می شما خالف آن عملی می

توانند حرفها  اند فقط این بندگان هستند که می هائی که هدایت شده بنده

توانیم اجازه دهیم که هر کتابی  را بشنوند و انتخاب کنند و بنابراین ما نمی

بود. من جواب  ها خودش را هر کسی بخواند و منظورش از هدایت شده

کند و گفت آن حدیثی که تو خواندی  الزم را دادم. دیدم باز اصرار می

 غلط بود من در صحبتهایم حدیثی نقل کردم: که از معصوم سؤال کردند 

 ممکن است مسلمان دزدی کند جواب دادند بله 

 پرسیدند ممکن است شراب بخورد جواب دادند بله    

 غ بگوید فرمود نه خیر!پرسیدند مسلمان ممکن است درو

گو چه نوع فردی است و حتی مسلمان  منظور این بود که دروغ

 نیست. 

گفت این حدیث را غلط خواندی گفتم غلط آن کجا بود. در جواب 

گفت در حدیث نیست که مسلمان ممکن است شراب بخورد. من به او 

فتن که گفتم برادر جان اوالً مسئله این بود که به شما نشان دهم دروغ گ

گوید مسلمان نیست. ثانیاً در  گناه بزرگی است و کسی که دروغ می

حدیث شراب خوردن نیز دارد. ثالثاً فرض اینکه ندارد من آن را اصالح 

کنم و چه بهتر که تذکر دادی با حالت عصبی شروع کرد به ادامه دادن  می

ز اول تا اش را گرفت و حدیث را ا که برادر روحانی که آنجا حاضر بود یقه
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ام و اضافه کرد که فردا  به آخر برایش خواند و گفت که من صحیح گفته

برود پیش او تا دقیق از روی متن کتاب حدیث را برایش بخواند. چند 

نفری که حزبی بودند کوشش کردند جلسه را متشنج کنند که خود مردم 

اجازه ندادند و بعد از آن جلسه را ختم کردیم و شب را رفتیم به 

 مهمانخانه خوابیدیم و صبح به طرف فاروج حرکت کردیم. 

 

 11/9/19شنبه  سه

کیلومتری راه قوچان شیروان واقع شده است. از توابع  11فاروج در 

قوچان است و ده هزار نفر جمعیت دارد. قبالً دو میلیون خرج بهداری آن 

 شده ولی اکنون دکتر و دارو ندارد. 

اند،  یم قبل از تهران فرستادهای که در زمان رژ حتی اثاثیه

 آزمایشگاه و... اکنون در زیر زمین بهداری است و از بین رفته است. 

، در اینجا دارائی و آمار وجود داشته ولی اکنون همه 0318در سال 

اند. برای گرفتن یک رونوشت شناسنامه باید دو  چیز را تابع قوچان کرده

 روز در قوچان دنبالش بدوی. 

لیتر  11لیتر سوخت و در اینجا  31ای  ن به هر خانوادهـ در قوچا

 دهند.  می

اند. آیا همه جا را روغن  ـ دو ماه است که به اینجا روغن نداده

 اند؟  نداده

ـ مسجدهای آن روحانی ندارد و مردم اصالً به مسجد نیامدند به 

 اند.  که به اسالم اینها اینقدر ضربه زده خاطر این
 رچه آبادی دارد و حتی یک آمبوالنس ندارد. پا 018ـ این بخش 

اند این بخش را مستقل کنند و  ـ سالهای سال است که وعده داده

 اند. هنوز اقدام نکرده

ـ عمده درآمد فاروج کشمش است و کسی که به نرخ معینی بخرد 

نیست و قیمت مقطوعی ندارد از همه سالها ارزانتر امسال بوده است که 

 کند.  ز صرف نمیابداً برای کشاور

ـ شهر بدون پلیس و یا هر نوع مأمورین امنیتی است شهر خودش 

 جمعیت دارد.  هزار ده 

کند در بازار  ـ با وجودی که روغن و مواد نفت را دولت توزیع می

 خریم.  سیاه نیز موجود است و ما از بازار سیاه نیز می

بعش از که فاروج با توا ـ فرهنگ آن تابع قوچان است در صورتی

قوچان بزرگتر است. و اگر بخش رسمی شد بسیاری از گرفتاریهای آن 

 حل خواهد شد. 

پارچه آبادی توابع آن است که بیش از ده هزار نفر  018ـ فاروج 

جمعیت دارد اما گویا حسابی در کار بوده است یا نه. مأمورین آمار دولتی 

گر آمار غلط بوده مردم اند. خوب حاال ا هزار نفر آمار داده 4رژیم گذشته، 

 توانند بیایند و مالحظه کنند.  که سرجایش هستند می

هزار نفر معتاد دارد که کوچکترین اقدامی  3ـ  7ـ این منطقه حدود 

 اند.  برای رفع آن و حتی یک قرص نداده

شود  اش مریض می چون برای مردم وسیله نیست امکان نیست بچه

برد به این مواد  ل نیست پناه میشود دکتر نیست وسای خودش مریض می

 مخدر. 

اند که حتی کسانی که زن و  ـ ترس وحشت بین مردم ایجاد کرده

اند و بچه سقط شده، جرائت ندارد بیاید و بگوید.  اشان را زده بچه

 ریزند.  ام می زنند و به خانه گوید، دوباره مرا می می

و جمهوری ـ فاروج روزنامه انقالب اسالمی ندارد و فقط کیهان 

 ای جهت پخش پیدا کنند.  آید قرار شد در فاروج نماینده اسالمی می

ـ در بین جمعیت حاضر در مسجد فردی گفت که به خاطر اعمال 

اند پیرمردی گفت نه  اند مردم از اسالم برگشته ضد اسالمی که اینها کرده

مردم مسلمان هستند و اعتقاد دارند. باز کسی دیگر از وسط گفت خیر 

شوند. بعد از این مشاجره لفظی آن فرد اولی  اعتقاد می ردم دارند بیم

گفت نه ببخشید و خودم اعتقاد ندارم و این بیانگر این مطلب است که 

مردم علناً بنای مخالفت و ضدیت به خاطر اینگونه اعمال با اسالم 

 اند.  گذاشته

جه ای را شکن که مشهود بود در بخش فاروج و مرکز آن عده بطوری

کرده بودند و حتی چند نفر را در محل خود فاروج در انظار مردم شکنجه 

اند که  چی گری اعدام کرده اند و چند نفری را نیز به جرم قاچاق کرده

فرزند آنها آمدند و شکوائیه دادند که جا دارد آنها مورد رسیدگی دقیق 

ز تماس با ها در حضور مردم ا که مشهود بود بعضی  قرار گیرد. و به نحوی

ما ترس داشتند. بعد از اینکه چند نفری در مورد حکومت اسالمی حرف 

ای از مسائل را  زدند من الزم دیدم که برای روشن کردن ذهن آنها پاره

 برای ایشان روشن کنم. 

ای در مورد اسالم و قوانین آن و اینکه  دقیقه 31بلند شدم و حدود 

ا نباید به حساب اسالم گذاشت اگر کسانی اعمال ناشایستی کردند آن ر

گیرد.  صحبت کردم در این بین مالحظه شد که جوانی دارد عکس می

گرفت بلکه از کسانی که به  خوشمزه اینجاست که از من عکس نمی

گرفت. مردم یقه او را گرفتند که صدایش  بودند، عکس می  مسجد آمده

ل فاروج نیست و ای معلوم شد که آن جوان از اه درآمد. بعد از چند لحظه

از قوچان آمده است که در واقع ما را کنترل کند. مردم به او حمله کردند 

ها را پس بده. من  که تو مال اینجا نیستی چرا آمدی و اینکه فیلم عکس

وارد شدم و بجوان گفتم چرا اینکار را کردی از من عکس گرفتن ایرادی 

گیری. و از  از مردم میخواهی بگیر ولی چرا  ندارد برای هر کاری که می

ای گفت من از پاسدار هستم مردم فشار آورند که فیلم را بده  کجا آمده

که به ناگهان دوربین را به وسیله دوستش که پاسدار بود بدر برد و گفت 

دوربین را بردند. باالخره بعد از اینکه توسط خود مردم مچ طرف باز شد 

کند و ثالثاً آن  اطالعات سپاه کار می که اوالً مال فاروج نیست و ثانیاً برای

عمل ناشایست یعنی عکس گرفتن از مردم و بدر بردن آن کرد، بر همه 

روشن شد. او را رها کردند و رفت. بعد معلوم شد او نیز وابسته به کسانی 

 اند جلسه را متشنج کنند.  بوده است که در قوچان نیز سعی داشته
 

 در بجنورد

در مسجد جامع بجنورد جهت رسیدگی به  11/3بعد از ظهر ساعت 

شکایت و پیشنهادات و... حاضر شدیم قبل از آن در شهربانی از پرسنل 

شهر و تأسیسان آن دیدن کردیم در حین دیدن فهمیدیم که در این شهر 

فرماندار و فرمانده سپاه پاسداران یکی است یعنی اینکه فرماندار خودش 

ختیار دارد عالوه بر آن یک نفر از سپاه سپاه را با فرماندهی خودش در ا

نیز در شهربانی اطاق دارد و همیشه آنجاست و این مسئله موجب 

 شد.  ناراحتی زیاد مسئولین شهربانی می

ای  ای مبنی بر جلسه از شهربانی فتوکپی حکم آقای دوستکام با نامه

از مسئولین شهر جهت تبادل نظر و گرفتن پیشنهادات و شنیدن 

ها و تهیه گزارش ارسال داشتیم که بعد از نیم ساعتی به رئیس گرفتاری

شهربانی بجنورد اطالع دادند که با فرماندار تماس حاصل کند. بعد از 

تماس اظهار داشته بود چرا از ما استقبال کرده است و عالوه بر آن گفته 

. است که استاندار گفته است که اینها اجازه ندارند از ادارات بازدید کنند

ما هم به رئیس شهربانی گفتیم اشکالی ندارد، جواب نامه را بده و اعالن 

 کردیم مردم بیایند مسجد و مسجد به محض ورود ما از جمعیت پر شد. 

وضع شهربانی بسیار از نظر جا و مکان و فضا بد بود. یک شهری به 

آن بزرگی یک شهربانی بسیار کوچک داشت. مأمورین شهربانی اظهار 

گفت که  تند که مأمور سپاه مراقب است رئیس شهربانی نیز میداش می
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رئیس سپاه نامه نوشته است که گزارشات روزانه را برای آنها بفرستم من 

ای نوشتم که شما نیز جهت تبادل اطالعات گزارشات خود را برای  هم نامه

شهربانی بفرست که هنوز جواب نداده است ولی من مجبورم که ارسال 

 دارم. 

ی تعجب است که سپاه در شهربانی مأمور دارد و در واقع مراقب جا

شهربانی است و از همه مهمتر فرماندار است که خودش فرمانده سپاه 

 پاسداران نیز هست. 

ما در اطاق رئیس شهربانی بودیم و آقای دوستکام از زندان بازدید 

گر کاری کرد که ناگاه جوانی آمد و به فرماندار تلفن کرد و گفت، من دی

کرده است که  ندارم، بیایم. معلوم شد که او در شهربانی ما را مراقبت می

 ببیند مسأله چیست. 

های بجنورد  کردند. بچه مسجد مملو از مردم بود که مراجعه می

آمدند و با من شروع به بحث کردند. که بحثها بسیار مفید بود. شایعات 

تا والیت فقیه و... گفته بودند که صدر  زیادی را در مورد روزنامه، آقای بنی

نمود، در مورد جریان  بسیاری از آنها حل شد. جوانی که ظاهراً طلبه می

تاسوعای بجنورد گفت چرا روزنامه خبر داده است و چنین و چنان گفته 

نواز نماینده امام  است که در حضور جمعیت گفت، آقای حاج آقا مهمان

گیرید و مردم ریختند و همه را بیرون گفته است که بریزید و اینجا را ب

کردند. بعداً بحث شد که از این بیشتر نیست که اینها مجرم و خطاکار 

 هستند، بایستی طبق قانون عمل شود.    

در بجنورد در حین شنیدن و رسیدگی به درد دلهای مردمی که در  

مسجد گرد آمده بودند، بودیم که یک موضوع نظر مرا بخود جلب کرد 

ای داشت و با یک پیرمردی، هر دو آمده بودند.  انی را دیدم که پروندهجو

آن جوان گفت من چکارکنم؟ گفتم، چی شده است. گفت در ده ما آقایی 

است فئودال که هم مال مردم را خورده، هم جنایت و هم قتل کرده است. 

من از او سؤال کردم کی قتل کرده است؟ در جواب گفت در سالهای 

ای شکایتی در جائی موجود  ر رژیم گذشته. گفتم خوب پروندهگذشته، د

است و آن کسی که کشته شده است کیست؟ گفت نه شکایت در جائی 

نیست و پرونده ندارد. البته استشهادهای مفصلی نیز درست کرده بود و 

مشکالت خود را برای پیگیری به شورای انقالب و ریاست جمهوری نیز 

ای نگرفته بود من داشتم از این جوان  نتیجه فرستاده بود که ظاهراً

کردم که آن پیرمرد به صدا در آمد و گفت، نه او دروغ  تحقیق می

که پدر من  گوید. آن کسی که کشته شده است پدر من است و زمانی می

کشته شده است این جوان در شکم مادرش نیز نبوده است. من خندیم و 

دست به این کار و تهمت برای گرفتن  به جوان گفتم این از کشته و چرا تو

ای؟ گفت، خوب قتل به کنار فئودال است و جنایت کرده است و  زمین زده

این هم استشهاد. من بیشتر پیگیری کردم و گفتم این فئودال چقدر 

زمین و آب دارد؟ گفت یک آبادی داشته که در رژیم سابق نصف آن را 

است و فعالً نصف آبادی را دارد  دانم فروخته یا اصالحات ارضی گرفته نمی

که البته بین چندین نفر از فرزندان خودش تقسیم شده است بعد از 

شود. من به آن جوان  تحقیق بیشتر معلوم شد که نه قانون مشمول او نمی

شود کرد گفت حتی پیش دادستان انقالب نیز رفته و  گفتم کاری نمی

نون هستیم و کاری پیش صفایی در مشهد من باز گفتم ما پیرو قا

ای شده این مقدار  توانیم بکنیم. جوان خیلی اصرار داشت بهر وسیله نمی

ملک آن پیرمرد را به زور تصرف کند این را برای این نقل کردم که 

شوند  اند که کسانی حاضر می مالحظه شود جو را چگونه درست کرده

ر نوع برای گرفتن زمین و آب حتی نسبت قتل به کسی ببندند و هزا

تهمت دیگر بزنند. خود این مطلب حکایت از جوّ سنگین در جامعه 

 کند. می

در منزل آقای ابراهیمی نماینه روزنامه بودم که جناب  7شب ساعت 

سروان رئیس شهربانی گفت در حینی که شما در مسجد مشغول بودید، 

که اند  فرماندار بمن خبر داد و گفت که با تهران تماس گرفته است و گفته

جمهور سخنرانی نکند. از این آقا باید پرسید خودت چکاره  نماینده رئیس

جمهور سخنرانی  هستی اوالً و کی در تهران گفته است که نماینده رئیس

نکند ثانیاً خود این مسأله اگر واقعیت داشته باشد. این سانسور همه 

ه با این جانبه در جمهوری اسالمی نیست، ثالثاً و از همه این حرفها گذشت

 توانید مردم شهر را سرکوب کنید.  چگونه می 3روش چماق و ژـ 

بعد از آن به جناب سروان انتقاد کردیم که اگر در همان حین مطلب 

کردیم و همه  را گفته بود و ما در مسجد بودیم قطعاً سخنرانی می

دیدند که مردم هوش دارند و آگاه هستند و خود متوجّه خواهند شد و  می

اند که گروه له و علیه  ه حال که معلوم شده، خود اینگونه افراد بودهتا ب

اند تا به زور اسلحه حکومت  اند و جوسازی بوجود آورده درست کرده

کنند. بعد از شام به طرف مشهد حرکت کردیم و حدود یک بعد از نیمه 

 شب به مشهد رسیدیم. 

 

 13/9/19چهارشنبه 

رضا مشرف شدیم. بعد از  به زیارت حضرت 00صبح حدود ساعت 

بطرف کاشمر حرکت  1/3آن کمی در بازار شهر قدم زدیم و حدود ساعت 

به کاشم رسیدیم و یک سر بدون اطالع به جائی به  7کردیم. ساعت 

 منزل آقای مدّرسی رفتیم. 

نشسته بودیم که تلفن زنگ زد و ما را به  0در منزل آقای مدرسی

ع کردیم دوباره تلفن کردند و با مجلسی دعوت کردند. ما اول امتنا

ای به آنجا برویم. علت خبردار  مشورت تصمیم گرفتیم ولو چند دقیقه

شدن ما هم این بود که کسی که ما را از مشهد به کاشمر آورده بود اطالع 

ایم و آنها نیز بالفاصله ما را دعوت کردند. باالخره ما  داده بود که ما آمده

که در آن جا حاضر بودند: رئیس  سانیدر آن مجلس حاضر شدیم. ک

شهربانی، فرمانده هنگ ژاندارمری، امام جمعه قبل کاشمرو یک روحانی 

ای از اصناف کاشمر بودند: این عده شروع به صحبت کردند و  دیگر و عده

ای در مورد اینکه بایستی ایستاد و عمل کرد صحبت  من نیز چند دقیقه

قالب شکست بخورد چه بالیی به سر کردم و اشاره کردم که اگر این ان

 ملت و ایران خواهد آمد و چگونه استقالل ما را بین خواهد رفت. 

 

 17/9/19پنجشنبه 

صبح به شهربانی کاشمر رفتیم و در آنجا کمی درباره  9ساعت 

وجو کردیم. کمی بعد چند نفری از مردم نیز  اوضاع و احوال شهر پرس

استاندار و آقای واعظ طبسی را به  آمدند و جریان آمدن آقای غفوریان

شهر کاشمر چنین گزارش کردند: وقتی که آقای استاندار همراه با کاروان 

معلولین آمد ما شب همه خیابان را روشن کردیم چون قبالً به خاطر 

که به استقبال آمده بودند  کردیم. تمام کسانی جنگ خاموشی را اجراء می

 ه آنهم به خاطر معلولین بود. نَودَو چند نفری بیش نبودند تاز
بعد از آن آقای استاندار در مسجد جامع شهر سخنرانی کرد و در 

گویند:  ضمن سخنرانی شرح کرد که: مردم میدانید ضد انقالبیها چه می
ای( آگاه  مرگ بر سه مفسدین ب. هـ. خ. )یعنی بهشتی، هاشمی، خامنه

دانستند، آقای  ر نمیباشید، فردی اظهار داشت که اگر مردم در این شه
استاندار با این کارش به آنها نیز یاد داد. بعد آقای واعظ طبسی آمد، 
خوب او یک مقام مملکتی و تولیت آستان قدس بود ولی مردم از او هم 

 استقبال نکردند. 
                                                           

ـ آقای مدرسی رئیس اداره استاندار کاشمر و همسر خواهر آقای دکتر دوستکام 0
نوازی در کاشمر ما را شرمنده و  است آقای مدرسی با صمیمیت و مهمان

 سپاسگزار خود کردند. 
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یکی از مسئولین گفت وقتی من اینها را دیدم، بدنم لرزید و گفتم 

اند. قبل از اینکه این دو نفر به کاشمر  چطور اینها با مردم فاصله گرفته

بیایند، آقای سیدکاظم مرعشی از مشهد آمده بود. چنان مردم شهر از 

اند.  وی استقبال کردند که گوئی همه مردم شهر در بیابان اجتماع کرده

ای گفتند که این مرعشی اصلی نبوده است )منظور این بوده  بعد عده

ده است(. من گفتم که اصلی و فرعی اهلل نجفی مرعشی نبو است که آیت

آمد مردم چکار  شناسد تازه این اصلی نبوده است اگر اصلی می نمی

 کردند.  می

جناب سرگرد... رئیس شهربانی کاشمر گفت: وقتی که من در 

نیا بعد از کفعمی فرماندار  بجنورد مسئول شهربانی آنجا بودم آقای حافظ

کرده بودند و یک روزی صبح که  های بیکار یک کانون درست شد. دیپلمه

روند چند پاسدار را در خارج از کانون و چند تا نیز در داخل، آنجا  آنجا می

های بیکار نیز قصد داشتند که راهپیمائی  بینند. دیپلمه اشغال کرده می

کنند و بعد از آن در فرمانداری تحصن نمایند. فرماندار به من تلفن کرد و 

دانم گفت بهر صورت و  پیمائی دارند گفتم بله میها قصد راه گفت دیپلمه

بهر قیمتی باید حتماً جلو آنها را گرفت. گفتم بهر قیمت یعنی اینکه اگر 

کشت و کشتار هم شد. گفت، بله گفتم بنویس من بعد از آن رفتم ودر 

مدرسه علمیه و با امام جمعه و دیگران صحبت کردم )اینها نیز رفته بودند 

تحصن کرده بودند( و گفتم شما جلو باشید و با مردم  و در فرمانداری

بروید آنجا تا آنها آنجا را ترک کنند. بعد فرماندار هم آمد و همین کار را 

کردند. بعد از این حرفها من و سایرین به اتفاق رئیس شهربانی و فرمانده 

ژاندارمری به فرمانداری رفتیم. در فرمانداری کمی آنجا با فرماندار بحث 

کردیم و گفتیم که مسائل این شهر چیست؟ او جواب داد چند تا مسئله 

 مهم وجود دارد که مهمترین آنها مسئله افغانیهاست. 

در شهر کاشمر اردوگاهی از افغانیهای فراری است که اکثراً مجرد 

هستند و همین مسئله طبق اظهار فرماندار و رئیس ژاندارمری ستوان 

که از  ی آنها بوجود آورده است. برای اینیکم برهان مشکالتی را برا

 آیند: کنند و به داخل شهر می اردوگاه فرار می

 کنند. ـ مردم شهر انتقاد می

ام که ما باید چکار کنیم اگر اینها  ـ رئیس ژاندارمری گفت، من گفته

دهیم  فرار کردند؟ گفتند، بزنید گفتم خوب حکم بدهید. گفتند، حکم نمی

 معلوم نشد که ما باید چکار کنیم؟  ولی بزنید باالخره

 ـ از نظر خواربار و آذوقه و تأمین برای آنها گرفتاری داریم. 

 ـ از نظر حافظت که خود این مشکالتی را بوجود آورده است. 

 ـ خود مسئولین جرأت که داخل اردو بشوند ندارند. 

اند و  ـ مسئله اساسی آنها بیکاری است صبح تا شب بیکار نشسته

 براین دست بکارهای تخریبی خواهند زد. بنا

 نفر است.  0811ـ تعداد آنها 

اند و دوست دارند  ـ اینها پناهنده نیستند، اینها به انواع دالیل آمده

 در شهرها آزاد باشند و کاری پیدا کنند. 

 ـ در استان خراسان حداقل دویست هزار نفر هستند. 

 مرزی در جنگلها هستند. ـ در حدود سه ـ چهار هزار نفری در نوار 

تواند مسائل آذوقه آنها را حل کند و لذا فشار  ـ هالل احمر نیز نمی

 آید.  به ما وارد می

 اندازد.  ـ پذیرفتن اینها نیز درست نیست چون امنیت را به خطر می

 ـ بهترین راه حل طرد آنها از ایران است. 

 ـ هویت هیچکدام از اینها مشخص نیست. 

 آنها سرباز فراری هستند.  ـ تعدادی از

کنند. اگر بیرون بروند همه نوع کاری  ـ برای خود ما شر ایجاد می

 انجام خواهند داد. 

ـ اکنون روستائیان ما نیز اعتراض دارند و مشکالتی را بوجود آورده 

 است. 

گویند حدود یک میلیون و بیشتر افغانی در ایران  ـ این افغانیها می

 اد بگذارید. هستند، ما را هم آز

آقای طوسی فرماندار گفت اگر بخواهند مشکالت اینجا حل شود و 

 به ما کمکی بکنند: 

ـ مسأله اول شرکت نفت اینجاست. از طرف وزارت نفت اقدامی 

شود یا حداقل کارگزاری شود. چون منطقه کشاورزی است و از نظر 

 سوخت در مضیقه هستیم. این یک مسئله مهم است که اینجا شرکت

 نفت دایره بشود. 

ـ مسئله بعدی، مسأله آب است که بایستی تحقیقاتی کافی بشود و 

 اقدامی برای آب بعمل آید. 

بعد از فرمانداری باتفاق فرماندار و معاونش و رئیس شهربانی و 

ژاندارمری رفتیم به گروهان ژاندارمری و در محل پرسنل ژاندارمری را 

آن برگشتیم همگی به مرکز سپاه  دیدیم و با آنها حرف زدیم بعد از

 پاسداران شهر ناهار را در سپاه پاسداران خوردیم. 

من بعد از ناهار کمی زودتر بلند شدم و در راهرو سالن که قبالً هتل 

شهر بوده است و اکنون مقر سپاه پاسداران بود، قدمی زدم. در جلو درب 

ای خورد که  یهورودی که میز اطالعات نیز بود رفتم و چشمم به اطالع

تعدادی از آن روی پیشخوان میز بود. یکی از آنها را برداشتم، دیدم که 

سراسر اتهام و تهمت به روزنامه انقالب اسالمی و دفتر همآهنگی و با 

 (01امضاهای فراوان پخش شده است.)پیوست سند شماره 

بعد من و آقای مرشدی و ستوان یکم برهان و رحیمی بخشدار 

رج از شهر رفتیم و یک جائی که کمی آب داشت را دیدیم و مرکزی به خا

 کیلومتری شهر کاشمر رفتیم.  01در برگشت به روستای فرک 
 

 در روستای فرک 

در روستای فرک به مسجد آنجا رفتیم. مردم جمع شدند. جمعیت 

 خانوار است.  111این روستا حدود 

اخت شده رسانی آن حدود یک میلیون تومان پرد ـ برای شبکه آب

 است. 

هزار تومان خرج شده. مردم گفتند که  311ـ برای مدرسه 

 مسئولین خودشان آمدند و ما دنبال آنها رفتیم. 

 ـ در رژیم گذشته حتی یک آجر هم روی هم نگذاشته بودند. 

تأسیس شده است ولی تا قبل از انقالب  0318ـ مدرسه آن در سال 

 دو اطاق بود و مدرسه نداشتیم. 

 هزار تومان برای مدرسه دخترانه پرداخت شده است.  111ـ 

 کشی آب نیز در بعد از انقالب درست شده است.  ـ لوله

آید قرار شده است که  ـ یک آبی هم دارند که از فاصله دور می

سیمان آن را دولت بدهد و نیروی انسانی را خودشان و جوی را سیمانی 

 کنند تا آب تلف نشود.  

رود و اختالفی وجود  ت وحدت تمام کارها پیش میـ در این ده بعل

 ندارد. 

دوشه مرتب و با طرح  8ـ با کمک جهاد و بخشداری حمامی 

 مناسب و خوبی ساخته شده است. 

 بافی دارند.  ـ زمستان نیز کارگاههای قالی

بعد از آن آمدیم شهر و به اتفاق رحیمی بخشدار مرکزی به 

ساعت با بخشدار در مورد مسائلی که فرمانداری رفتیم مدت بیش از دو 

صدر و روزنامه و  برایش اشکال بوجود آورده بود و در مورد آقای بنی

 کشور صحبت کردیم و قرار شد که بعداً صحبت را ادامه دهیم.
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آقای دکتر دوستکام به مسجد جامع  9صبح قرار بود که ساعت 

ردم را بگیرد و حرفهای آنها را ها و گزارشات و پیشنهادات م برود و نامه

شروع  00بشنود، من هم در منزل کمی برای سخنرانی که قرار بود ساعت 

کنم خود را آماده کنم. ناگهان یک ربع ساعت نگذشته که آقای دوستکام 

به مسجد رفته بود، از طرف مسجد آمدند و گفتند که ازدحام جمعیت 

خنرانی هستند در این حین العاده است و همه آماده برای شنیدن س فوق

نیز باران رحمت الهی شروع بباریدن گرفت. من وقتی به مسجد جامع 

زد و صحن جلو  رسیدم، دیدم که شبستانهای مسجد از جمعیت موج می

ای بودند و سیل جمعیت به  نیز نزدیک به پر بود در حیاط مسجد نیز عده

تم و بعد از طرف مسجد سرازیر بود. من با زحمت به جلو تریبون رف

خواندن خطبه برای شادی روح شهید مدرس و همه شهدای انقالب 

اسالمی ایران در مورد مشخصات رهبری توحیدی و رهبری شرک و 

کنند و طریق جلوگیری از  اینکه این دو نوع رهبری چگونه عمل می

توانیم امتی نمونه و پیشرو باشیم و  شایعات چگونه است و اینکه ما می

 .با فکر و عمل صادر کنیم. مفصل صحبت نمودمانقالب را 

 

 

 
 

 ( 18/9/19)سخنرانی در مسجد جامع کاشمر در تاریخ جمعه 

  

بعد از ختم سخنرانی سؤاالت زیادی مطرح شده بود، به پاسخ دادن 

به سؤاالت پرداختم. سؤاالت بیشتر شایعاتی بود که در مورد ریاست 

صدر طرفدار  بیل اینکه: آقای بنیجمهوری شیادان شایع کرده بودند، از ق

فئودال است، طرفدارخان است، طرفدار خسرو قشقائی است و او را آزاد 

خواست آزاد بکند و... تعدادی از سؤاالت  کرده است، فرخ روپارسا را می

نیز مربوط به مطالب روزنامه بود که همه آنها را پاسخ گفتم و از رادیو موج 

)البته در موقع سخنرانی من اطالع نداشتم شد  ا ف ا م آن شهر پخش می

شود. رئیس شهربانی گفت که این  که سخنرانی از رادیو نیز پخش می

رادیو موج ا ف ا م در اختیار شهربانی است و هر وقت الزم باشد از طریق 

شود.( بعد از آن شخصی بلند شد و گفت که شما  آن مطالبی پخش می

زنید، شما  می افکنانه فرقهگوئید وحدت خودتان مرتب حرف ت می

گوئید اگر کسی حرف زد بزنید توی دهانش و جلویش را بگیرید من  می

برای آن شخص و دیگران توضیح دادم که )نوار سخنرانی هست و پخش 

اند( اگر کسی شایعه یا تهمتی پراکند، خودتان  هم شد و همه نیز شنیده

اشت خودتان در پی تحقیق آن برآئید و اگر تهمت بود و صحت ند

جلویش را بگیرید و بزنید توی دهانش یعنی اینکه جلو تهمتهایش را 

بگیرید و چندین شایعه و تهمتها را خودم روشن کردم و طریق مبارزه با 

شود شخص تهمت زن را رسوایش کنید و  آن را گفتم و اینکه چگونه می

شما این جوری تو دهانش بزنید، باز شروع کرد به گفتن همان حرف که 

گویند بزنید توی دهانش من باز پاسخ  زنید و می می افکنانه حرف تفرقه

نفری در اطراف کوشش کردند که  1ـ  3دادم بعد از آن ناگهان حدود 

که اهالی  جلسه را بر هم بزنند و حتی این فرد اولی که بلند شد بطوری

دن گفتند اهل شهر کاشمر نبوده است باالخره مردم شروع به شعار دا می

کردند بالفاصله من توضیح دادم که دشمن کوشش دارد از این طریق 

اجتماعات را بر هم بزند و شما حواستان جمع باشد و مردم قبول کردند و 

از دادن شعار خودداری کردند بعد از آن جلسه را ختم کردیم و رفتیم به 

منزل آقای مدرسی محل اقامت. وقتی به منزل رسیدیم فرمانده گروهان 

ژاندارمری ستوان یکم برهان پیامی برای آقای دوستکام آورد که چنین 

 بود: 

 سیم کاشمر   پیام گروهان ژاندارمری تربت توسط بی»

 17/9/19سیار  0

 آقای دوستکام نماینده ریاست جمهوری 

آباد حتماً در  احتراماً ـ مقتضی است قبل از عزیمت به بخش فیض

ر در محل فرمانداری تربت حیدریه بعد از ظه 1ای که در ساعت  جلسه

 شود حضور بهمرسانید.  تشکیل می

 «فرمانده تربت حیدریه ـ خواجه پیری

 

ما طبق قراری که گذاشته بودیم و از طریق ژاندارمری اطالع داده 

آباد برویم و باز مطلع  بودیم قرار بود که همین امروز بعد از ظهر به فیض

ست که نماینده ریاست جمهوری شدیم که به نحوی فرماندار گفته ا

رویم و مردم را  آید. ما از طریق ژاندارمری اطالع دادیم که حتماً می نمی

خبر کنید. روز قبل نیز در حضور رئیس شهربانی، فرمانده ژندارمری، 

فرمانده سپاه پاسداران، معاون فرماندار و فرماندار آقای طوسی قرار شده 

ای از رؤسای ادارات تشکیل شود تا  بعد از ظهر جلسه 3بود که ساعت 

آنها نیز مسائل، مشکالت و پیشنهادات خود را عنوان کنند و ما از 

مجموع آنها گزارش تهیه کنیم تا برای آنها راه حلی اندیشیده شود. بعد 

از ختم سخنرانی وقتی در منزل بودیم آقای طوسی تلفن کرد و برای 

دارد. بعد از آن رئیس شهربانی به آقای دوستکام پیغام داد که کاری با او 

منزل آقای مدرسی تلفن کرد و پیغام داد که فرماندار گفته است که روز 

توانند در جلسه شرکت کنند و اگر  جمعه رؤسای ادارات کار دارند و نمی

روید به این خاطر برنگردید، ما قبالً گوشی بدستمان آمده  آباد می به فیض

رفته است و مدرکی نیز بدست آوریم که بود که با استاندار تماس گ

حکایت از گفتگوی بین آنها را داشت )که این سند نیز جای خود آورده 

که جلسه شورا از رؤسای ادارات تشکیل ندهید  خواهد شد( مبنی بر این

بعد از اندک مدتی آقای فرماندار خود با آقای دوستکام تلفنی صحبت 

 ر از زبان دوستکام: کرد. مکالمه تلفنی با آقای فرماندا

ابتداء و اینکه ممکن است آقایان نباشند صحبت کرد، بعد از آنکه 

توانیم جلسه را تشکیل دهیم. صورت  گفتم خوب ایرادی نیست فردا می
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تشکیل این جلسه را پیش کشید و بعد از اینکه توضیح داده شد که بهتر 

خود این است شکایت مردم را به مسئولین اجرائی رساند و مشکالت 

ای کرد. از بخشنامه  مسئولین را نیز شنید تا بشود یک تحقیق همه جانبه

وزیری رد و بدل گردد  وزیر که باید مکاتبات از طریق نخست نخست

صحبت کرد و باز توضیح داده شد که اوالً آن بخشنامه ربطی به این 

ه جریان و کار ما ندارد و در ثانی آن بخشنامه هم لغو شده است. مسئل

سلسله مراتب و اینکه استاندار باید دستور بدهد و... که قرار شد تلفن 

کند به استاندار و در صورت امتناع کتباً بنویسد که چرا مایل به تشکیل 

این جلسه نیستند. بعد هم مفصالً در خصوص این مورد که تمام مردم 

و گروهی  شهر با او )یعنی فرماندار( مخالفند، زیرا که ایشان به هیچ دسته

وابسته نیست! و اینکه در اطراف ما در شهر کاشمر و منجمله در جلسه 

سخنرانی امروز افرادی هستند که در رژیم سابق چاقوکش و... و از فرح و 

 اند و...  غیرو ذالک مدال گرفته

وقتی که جناب فرماندار از استقالل گروهی و عدم وابستگی فرقه و 

گفته شد پس چرا در این مسئله جلسه  کرد، باو دسته و حزب صحبت می

شود که آنوقت ایشان خود را  با مسئولین این استقالل عمل مراعات نمی

که از فرماندار « المأمور و معذور»در پناه سلسله مراتب اداری و اینکه 

 قوچان نیز شنیده بودیم خود را مخفی نمود. 

ائل مختلف که روز قبل همراه با دیگران و معاونش آنهمه مس و کسی

را مورد بررسی قرار داده بودیم و آن رابطه حسنه موجود بود و حتی با 

بخشدار رحیمی که چندین ساعت صحبت کردیم و به اتفاق به بخش 

رفتیم و قرار شد گفتگو را ادامه دهیم بعد از تماس با استاندار حتی دیگر 

حاضر جرأت اینکه آفتابی بشوند پیدا نکردند و برای خداحافظی نیز 

 نشدند. 
 

 آباد در فیض

آباد  آباد شدیم مردم فیض وارد فیض 4بعد از ظهر روز جمعه ساعت 

چندین کیلومتر جهت استقبال ما به خارج از شهر آمده بودند وقتی ما به 

صدر و  محل تجمع آنها رسیدیم با شعار درود بر خمینی و سالم بر بنی

راه دو رأس گاو چند  گاهی سالم به دوستکام براه افتادند و در سر

گوسفند سر بریدند و طول راه زیادی آقای دوستکام را سر دست بردند 

نظیر بود. تا اینکه به مسجد جامع آنجا رفتیم. مسجد مملو از  استقبال بی

جمعیت بود از دولتیان فقط رئیس آموزش و پرورش حاضر بود و او نیز 

ام و اگر هم  اب شدهاظهار داشت که من نیز وسیله خواست معلمین انتخ

ای نیست ابتداء یکی دو نفر شروع به  ریاست را از دست دادم مسئله

صحبت کردند و اشکاالت خود را مطرح نمودند مهمترین مشکالت آنها 

همکاری نکردن بخشدار و شهردار با آنها بود و تماماً تقاضای تعویض 

و فرماندار و  کردند. کامالً معلوم بود که یک طرف بخشدار بخشدار را می

طرف دیگر اکثریت قریب به اتفاق مردم بود. از این استقبال و اقبال مردم 

نسبت به ریاست جمهوری و یکپارچگی آنها بر ما معلوم شد که چرا 

فرماندار تربت چندین بار خواسته بود که قبل از مسافرت او را ببینیم با 

کند و آقای وجودی که خودش در تربت حتی حاضر نشد مردم را خبر 

دوستکام را ببیند وقتی نماینده ریاست جمهوری روز قبل به تربت 

عزیمت کرده بود با وجودی که قبالً نیز اطالع داده بودند در آنجا با انواع و 

اقسام حیل از آمدن پیش دوستکام که در شهربانی بود سرباز زد ابتداء 

فرستیم. بعداً  گفته بود ماشین ندارم که جواب داده بودند. ماشین می

که گفتم مهمترین خواسته مردم  خوانم و... همانطوری اینکه فعالً نماز می

آباد همان که عنوان شد، برداشتن بخشدار بود البته دالیل خود را  فیض

پرسد وقتی اکثریت قریب به  نیز عنوان کردند که چرا؟ انسان از خود می

خشدار آنهم به دلیل اتفاق مردم یک شهر همگی خواستار برکناری یک ب

خواهند با زور کسی را که مردم قبول ندارند بر  منطقی هستند چگونه می

جمهور غیرقابل  سر آنها بگذارند. ابراز احساسات مردم نسبت به رئیس

توصیف بود. بعد از ختم جلسه به پاسگاه ژاندارمری رفتیم قبل از رفتن به 

کند. در  ب را ضبط میپاسگاه در مسجد جوانی را دیدم که دارد مطال

است و چند نفری خواستند نوار را از   پایان دیدم که داد و مقال راه افتاده

گفتند که این فرد مأمور اطالعاتی است. باالخره من پا در  او بگیرند و می

میانی کردم و نوار را از او گرفتم و به آنها دادم که یکی از روی آن ضبط 

گفت من مخبر رادیو و تلویزیون  جوان میکنند و به او برگردانند. آن 

هستم البته بطوری که آقای دوستکام گفت، کارت هم داشت )البته فعالً 

بسیاری هستند که کارت از همه جا دارند، کمیته، سپاه، رادیو و 

تلویزیون، بسیج، دادگاه انقالب و... هر کجا هر کدام از کارتها الزم آمد 

پاسگاه شدیم در آنجا آن جوان به اتفاق برادر ارائه دهند( بعد از آن وارد 

دیگری گفت در قسمت فرهنگی سپاه است آمدند برای گرفتن نوار و 

ای با دوستکام. معلوم شد که این جوان هم کارت خبرنگاری برای  مصاحبه

رادیو و تلویزیون دارد و هم در سپاه است بخش اطالعات )چندین سؤال 

و آقای دوستکام کتبی جواب آنها را ارسال از آقای دوستکام کرده بودند 

 داشت.( 

رفتیم بود  که ما می این قبیل اعمال در تمام شهرها و جاهائی

گرفتند و مردم خود که اینها را بهتر  بخصوص اینکه از مردم عکس می

ها  گیرند که بعداً بعضی ها را می داشتند این عکس شناختند اظهار می می

ه مطلب جالبی از یک نفر روحانی بنام حجازی را تعقیب کنند. در پاسگا

گفتند این فرد قبل از انقالب  نقل کردند: که این فرد بچه شمال است. می

دو سه جلسه آمد و صحبت کرد ما مبلغ هشتصد تومان در پاکتی 

گذاشتیم و به او دادیم بعداً او پاکت را برگرداند و گفت کم است. مردم ما 

کردند این آقا بر سر میزان  داختن شاه مبارزه میکه در آن زمان برای بران

زد ما خجالت کشیدیم که این مطلب را مطرح کنیم  دریافتی خود چانه می

خودمان چند نفری پول جمع کردیم و مبلغ دو هزار تومان به او دادیم. 

آباد گفته است که زنها قباله خود  همین آقا اکنون رفته است و در ده دوغ

گیرید و برای جبهه بفرستید و با همین کار چند نفر نادان را از شوهران ب

اند. خدا به داد اسالم برسد با این چنین  با شوهرانشان اختالف پیدا کرده

 مبلغانی. 

بعد از آن به منزل شخصی بنام جعفری رفتیم برای شام. در آنجا 

ستوان یکم امرائی و رئیس پاسگاه و رئیس آموزش و پرورش بخش و 

ی درگیر بودند بعد از صحبت علت اصلی تنفر خود و مردم را از چند نفر

 بخشدار خواستار شدیم چنین تعریف کردند: 

پولی جمع کرده بودیم برای کمک به جنگ زدگان و آن را به حساب 

است که   ریاست جمهوری گذاشته بودیم بخشدار چندین بار گفته 888

اید و  ه حساب او ریختهصدر دکوری بیش نیست و چرا پول را ب آقای بنی

کردند بهر طریقی که  مردم از این امر بسیار ناراحت بودند و کوشش می

شده انزجار خودشان را از بخشدار اعالم دارند. من در آنجا گفتم نماینده 

دکور آمده و اینقدر شما استقبال کردید اگر خود دکور بیاید چکار 

خشدار علم اطالعی از وضع گفتند که این ب خواهید کرد. عالوه بر آن می

کشاورزی و مسائل منطقه و همآهنگی و... ندارد. بعد از آن ما شب حرکت 

بعد از نیمه شب به مشهد رسیدیم. بعد از رفتن ما از  1کردیم و ساعت 

سازند و آن را  ای می شود. مسئله آباد ظاهراً بگیر و به بند شروع می فیض

کنند، رئیس آموزش و  عوض می دهند. رئیس پاسگاه را مستمک قرار می

ای را نیز شبانه  کنند و گویا چند نفر دیگر را وعده پرورش را منتقل می

 گیرند.  می
 

 19/9/19شنبه 

صبح کمی استراحت کردیم و در مشهد ماندیم و خبرهائی که در 

این دو شهر بود، مختصری از آنها را به تهران جهت درج در روزنامه اطالع 
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ساعتی در منزل استاد شریعتی با او در مورد  1/0 دادیم. شب حدود

مشکل کشور به گفتگو پرداختیم در مورد مسائل استان خراسان و 

پیشتر بوجود آورده بودند  0مسائلی که در مورد کانون نشر حقایق دینی

که به کانون  گفتگو کردیم در منزل استاد گفته شد: که همان روزی

نی گفته است و این کانونها باید وسیله ای در سخنرا ریختند آقای خامنه

مردم تسخیر گردد و بعد از ظهر این عمل واقع شد امّا اگر از خود او 

 بپرسیم خواهد گفت منظورم این کانون نبوده است. 

کرد که وقتی من از ماشین پیاده شدم. دیدم  استاد تعریف می

ها هستند، ای که غیرعادی بودند و معلوم بود مخصوص برای این کار عده

دادند وقتی من  دادند مرگ بر تهرانی مرگ بر احمدزاده می شعار می

رسیدم شعار را عوض کردند و درود بر شریعتی را سر دادند و معلوم بود 

که قصدشان آنها بودند و نه من و این هم از اینجا ناشی میشده که اینان 

ستان هم کدام روز من هستم و کدام روز اینها و دو اند دانسته نمی

اطالعیه داده بودند که در کانون این سه روز سخنرانی وسیله شریعتی، 

 تهرانی و احمدزاده برقرار است. 

 

 31/9/19یکشنبه 

کیلومتری  11ـ  31در این روز به روستای سنگ بست که حدود 

آهن مشهد ـ تهران واقع است و من  مشهد که نزدیک ایستگاه نادری راه

، سری زدیم و مردم 1ین روستا سپاهی دانش بودم، در ا44و  41در سال 

 04شناختم جمع کرده و با اهالی آنجا بعد از حدود  آنجا را که خوب می

سال تجدید دیدار شد. مردم آنجا از اینکه من هنوز بیاد آنها بودم بسیار 

آموز من بودند حاال بزرگ  هائی که در آن سالها دانش خوشحال شدند. بچه

ضی از آنها همچنان مشغول تحصیل بودند و بعضی هم شده بودند و بع

تحصیل خود را تمام کرده و مشغول زندگی بودند. با اهالی در مورد 

مشکالت و مسائلشان نیز گفتگو و تبادل نظر کردیم. سپس به کارخانه 

قند فریمان سری زدیم و با مسئولین کارخانه و مشکالت کارخانه از 

 نزدیک آشنا شدیم.

 

 0/01/19دوشنبه 

های دفتر همآهنگی بعمل آوردیم و در رابطه با مسائل  دیداری با بچه

استان و بویژه مشهد با آنها بحث و گفتگو بعمل آمد. جمعبندی مسائل 

استان را برای آنها توضیح دادم. و در مورد چگونگی برخورد آنها با مردم 

با آنها در و مسئولین بحث شد و من تجربیات خودم را در اینگونه روابط 

 میان گذاشتم. 

بعضی از جوانانی که مسائلی و سؤالهای خصوصی داشتند و به دفتر 

های  آمده بودند. بطور خصوصی با آنها مذاکره و گفتگو انجام گرفت. بچه

های فعال و مبارزی بودند اما تمام ارگانهای  دفتر همآهنگی مشهد بچه

لیت آنها ممانعت بعمل توانست از فعا مختلف و بویژه استاندار تا می

 آورد.  می

                                                           

ـ کانون نشر حقایق دینی را آقای محمد تقی شریعتی از دوران نهضت ملی 0
ردند که در استان خراسان در نهضت گزاری ک شدن صنعت نفت در مشهد پایه

 ملی نقش مهمی ایفا کرد. 

ـ اینجانب دوره ششم سپاهی دانش بودم که پس از اتمام دوره تعلیمات نظامی و 1
آباد فعلی( به استان خراسان مشهد  آموزش و پرورش در شاه آباد غرب )اسالم

ستای سنگ اعزام شدم که پس از تقسیم سپاهیان دانش سهمیه مشهد، مرا به رو
ماه مابقی دوران خدمت را در آن روستا گذراندم: و  08بست اعزام کردند و مدت 

در مدت خدمت از نزدیک با آیات عظام میالنی و قمی و نزدیکان آنها آشنا شدم. 
نژاد و  همچنین با آقای اعدادی صاحب کتابفروشی جعفری مشهد و آقایان هاشمی

 دینی مشهد رابطه برقرار گردید.  ابطحی مسئوالن کانون بحث و انتقاد 

 1/01/19شنبه  سه

با استاد شیخ علی تهرانی در منزلش قرار مالقات گذاشتیم و به 

منزل وی که خانه محقری بود رفتیم. وی ما را در جریان چگونگی در 

فعالیتها و امرار معاش خود قرار داد و آخرین کتاب خود که اخالق نام 

 ما هدیه داد. داشت را با امضای خودش به 

ساعتی در مورد مسائل کشور و ریاست جمهوری و نقش  1ـ3حدود 

 حقیقی روحانیت با ایشان بحث و تبادل نظر شد. 

سوم و چهارم و پنجم را نیز در مشهد و نقاط مختلف و دیدارهای 

خصوصی و مهمانی و بازدید از نقاط مختلف شهر و زیارت حضرت رضا 

 1ـ  3هواپیما عازم تهران شدیم در تهران با  3/01/19)ع( پرداختیم و 

روز پس از رسیدگی به کارهای معوقه و انجام کارهای ضروری، گزارش 

سفر را به هیئت تحریریه روزنامه و دوستان شرکت کننده در جلسه 

شد و به طرح  ها که هر هفته منظم در منزل ما برگزار می شنبه سه

 شد، در میان گذاشته شد.  سؤالهای مختلف و پاسخ آنها پرداخته می

ای تحت عنوان  از نتایج سفر خود در استان خراسان سرمقاله

، 19دیماه  10ترتیب داده شد و در تاریخ « سیری در استان خراسان»

ای را  انقالب اسالمی منتشر شد. عالوه بر آن گزارش ویژه 443شماره 

ر زیر برای ریاست جمهوری تهیه گردید و به نظر ایشان رسید، که د

 مالحظه خواهید کرد. 
 

 گزارش ویژه

 تعالی بسمه

 

به « سیری در استان خراسان»عالوه بر مسائلی که در سرمقاله 

 اطالع رسیده است مسائل زیر را نیز به اطالع میرسانم: 

 ـ مسائل مرزی: 0

الف ـ اینجانب و دکتر دوستکام به اتفاق ستوان یکم عاشقی 

آباد رفتیم و  نوار مرزی ایران و روس به لطفگز به  فرمانده ژاندارمری دره

در آنجا نیز مدتی را با سرهنگ انصاری که فرماندهی مرزبانی آن منطقه 

کیلومتر( را بعهده دارد گذارندیم مهمترین مطلب قابل ذکر،  411)حدود 

که برای ما نقل کردند: چند روز قبل دو بهیار به دهات مرزی  بطوری

اطالعی به آن طرف  آگاه و یا ناآگاه و از روی بیرفته بودند و « شیلگان»

روزی آنها را  1ـ  3مرز رفته و مرزبانان روس نیز آنها را گرفته و 

نگهداشته بودند و آنها را مورد سؤال قرار داده که سؤالها بدین قرار 

 اند:  بوده

 صدر را دوست دارند یا خیر؟  ـ مردم بنی

 ـ شخص اول مملکت شما کیست؟ 

 ان و برادرانتان چکاره هستند؟ ـ پدرت

 ـ به حزب توده عالقمند هستید؟ 

ـ مسلمان هستید؟ وقتی در جواب گفته بودند بلی پرسیده بودند: 

 چرا مال نشدید؟ 

 ـ چقدر پاسگاه مرزی دارید؟ 

 ـ خاموش اجراء میشود یا خیر؟ 

شما چرا به کشور سوسیالیست افعانستان کمک نکردید؟ همه 

 یست کمک کردند. کشورهای سوسیال

 روند و یا به اجبار؟  ـ ارتشیها با اجازه و میل خودشان به جنگ می

 ـ مسئله آذوقه در کشور هست یا خیر؟ 

 ـ مسئله قحطی در مشهد واقعیت دارد یا نه؟ 

 ـ مشروب دوست دارید به شما بدهیم؟ 

 شود؟  گز مشروب پیدا می ـ در دره
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 نه؟ شود یا ـ فیلمهای روسی نمایش داده می

 ـ حاضر هستید پناهنده سیاسی شوید یا نه؟ 

شوند یا  ـ در جنگ ایران و عراق سربازان ایران بیشتر کشته می

 عراق؟ 

 ـ بیمارستان مصدق اسم سابق آن چه بوده است؟ 

خرد، ایران هم از آمریکا شما خبر  ـ عراق از شوروی اسلحه می

 دارید؟ 

 

 ب ـ وضع مرز و مالقات مرزبانان با هم: 

دقیقه از آنجا  01ـ در پاسگاه لطفی قطار مسافری روسها هر 

کند از یک دیدبانی به دیدبانی دیگر  گذرد و شبها وقتی قطار عبور می می

کنند تا احتماالً کسی  وسیله نورافکنهای قوی تمام محوطه را روشن می

 نتواند فرار کند. 

ی باطناً ها هستند که رسماً شهرک هستند ول ـ در نوار مرزی شهرک

 پادگانهای نظامی هستند. 

کنند انسان را به  ـ بعد از انقالب مرزبانهای روسی بیشتر کوشش می

اند که بنزین کمبود داریم مرتب ما  مشروب و زن وادارند. فعالً نیز فهمیده

آید فرا  های دور جهت حل مسائل مرزی که بوجود می را به فاصله

 خوانند.  می

اند و کلیه  فرشهای ترکمن مفروش کرده ـ اطاق مالقات آنها با

وسایل زینتی و اطالعاتی را دارند، از وقتی که به اطاق مالقات وارد 

شوی تمام حرکات و سکنات و... ضبط  ای که خارج می شوی تا لحظه می

 شود.  می

کنند مجهز  ـ اکثراً با تمام مأمورین اطالعاتی که کار اطالعاتی می

ی جهت کسب اطالعات بنامهای مختلف در هستند و مأمورین اطالعات

 آیند.  مالقاتها می

ـ در آنطرف یک سرگرد غیر حزبی باید پوتین یک استوار حزبی را 

 در بیاورد. در تمام مسائل حق فرماندهی با حزبی است.

 

 ج ـ مسایل مرزی: 

آید  آید و برای حل آن مالقات الزم می مسائل مرزی که پیش می

ها و سایر حشم خود  ان ماست که گوسفند و اسبتوجهی چوپان اغلب بی

کنند و وقتی آن طرف مرز رفتند، مرزبانان آنها را گرفته و برای  را رها می

 آید. حل مشکل مالقات الزم می

 های مرزبانان:  د ـ خواسته

اند که بنزین کم شده است لذا وقتی با ما  ـ چون روسها فهمیده0

دهند بنابر این  ا مکانهای دور قرار میگذارند، محل آن ر وعده مالقات می

 اند نیاز است.  بنزین در نوار مرزی بیشتر از آنچه قرار داده

که سرهنگ  آباد قبالً تلفن خودکار داشته است و بطوری ـ لطف1

حدود  Suitsching« سوای چینگ»گفت: مخارج تأسیسات  انصاری می

ن نواقصی پیدا کرده میلیون تومان شده است و فعالً دستگاه گیرنده آ 31

و خراب شده است که اگر این نقص برطرف شود ما در هر لحظه قادریم با 

همه جا تماس حاصل کنیم و تمام این بخش را نیز زیر پوشش تلفن 

 خودکار قرار دهیم. 

 آباد  گز لطف کیلومتر راه دره 11ـ اسفالت 3

 هـ ـ عالقه مردم آن استان به شما: 

ردم عالقه خاصی به شما دارند و شما را بعنوان اکثر قریب به اتفاق م

شناسند. اگر امید به  کسی که قادر خواهد بود مسائل آنها را حل کند می

کرد. بنابر این اگر امید این  شما در کار نبود وضعیت بطور قطع فرق می

کند.  مردم از شما نیز قطع شود قطعاً خطر بزرگی کشور را تهدید می

حت فشار ارگانهای مختلف هستند و به عناوین که ت مردم با وجودی

کنند شما را از بین مردم حذف کنند، آنها نیز  مختلف این ارگانها سعی می

کنند. مردم با ما نهایت همکاری و  به هر عنوان که شده شما را مطرح می

 شدیم. صمیمیت را داشتند و همه جا با استقبال روبرو می

 جهت تهیه گزارش: ی ـ همکاری دوایر دولتی با ما 

فر به همه فرمانداران و بخشداران اطالع داده بود که  آقای غفوری

توانند سعی کنند که استقبال خوبی از ما نشود، دستور داده بود  که تا می

که اجازه ندهند مسئولین ادارات با ما مسائل خودشان را در میان 

ماندار تماس نگرفته رفتیم که هنوز استاندار با آن فر بگذارند. هر کجا می

فهمید که ما فالن  کردند ولی وقتی استاندار می بود بعضاً با ما همکاری می

شهر و بخش هستیم بالفاصله دستور میداد که با ما همکاری نکنند 

 کنم،  ای برایتان ذکر می نمونه

 
 بنام خدا

 جمهور عزیزمان با احترام حضور محترم نماینده رئیس

طی تماس تلفنی  17/9/19که روز پنجشنبه  سانم متحرماً بعرض می

که از مشهد سپاه پاسداران با سپاه پاسداران کاشمر گرفته شد سپاه 

کردند که سعی کنید از بعهده گرفتن انتظامات  پاسداران کاشمر تأکید می

جمهور خودداری و از هر گونه تبلیغات  در مورد سخنرانی نماینده رئیس

د ضمناً فرماندار شهرستان تربت حیدریه با در این زمینه خودداری نمائی

فرماندار کاشمر تماس حاصل و ضمن مقداری صحبت در مورد تضعیف 

جمهور یادآور شد که فرماندار کاشمر با  سخنرانیهای نماینده رئیس

استاندار خراسان تماس گرفته و در مورد این سخنرانیها بیشتر صحبت 

فر استاندار  آقای دکتر غفوری کنند سپس آقای طوسی فرماندار کاشمر با

گفتند  خراسان تماس گرفته و چنین شروع کردند: آقای طوسی می

جمهور قرار است در مسجد جامع سخنرانی و سپس در  نماینده رئیس

ای با حضور رؤسای ادارات شرکت و مسائل و مشکالت را بررسی  جلسه

جامع را نمایند آقای استاندار در جواب گفت خوب سخنرانی در مسجد 

ای با رؤسای  شود چیزی گفت، ولی چه کسی گفته ایشان جلسه که نمی

ادارات داشته باشند و شماها سعی کنید مردم کمتر در این سخنرانی 

تجمع کرده و این سخنرانی در سطح پائین برگزار شود و سپس آقای 

طوسی فرماندار شهرستان کاشمر به آقای استاندار گفت: نماینده 

با آقای رحیمی معاون فرمانداری به یکی از دو دهات  جمهور رئیس

اند که استاندار در این مورد به فرماندار اعتراض کرد که چرا  رفته

گذاشتید آقای رحیمی اینها را به دهات ببرند حتماً وقتی رحیمی آمد بگو 

بمن زنگ بزند که پس از آمدن آقای رحیمی از دهات با آقای استاندار 

جمهور به دهات مورد  که بعلت بردن نماینده رئیستماس حاصل کرد 

مهری آقای استاندار قرار گرفت و آقای استاندار در این مورد از ایشان  بی

خیلی شکوه کرد که پس از اتمام صحبت آقای رحیمی با استاندار آقای 

رحیمی به آقای طوسی زنگ زد و گفت تو همیشه میخواهی مرا نزد آقای 

و خالصه از این موضوعها. ضمناً جناب آقای استاندار خراب کنی 

جمهور  های زنانه علیه رئیس دوستکام بیشتر این آخوندها در روضه

اند منجمله آقایی بنام شیخ رضایی )در یکی از  تبلیغات به راه انداخته

نمود.  جمهور تبلیغ می اش میان زنان شدیداً علیه رئیس های خانگی روضه

در سایه عدل و عدالت واقعی به زندگی ادامه به هر حال امیدوارم روزی 

 دهیم.

 0امضاء محفوظ الف. م. 

                                                           

 ـ اصل این نامه با امضای نویسنده آن نزد اینجانب موجود است.0
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ـ در تمام شهرها و بخشها شهربانی و ژاندارمری به عناوین 1

که تحت فشار بودند با ما بعضاً آشکار و بعضاً غیرآشکار  مختلف با وجودی

ی از گذاشتند. در یک کردند و اطالعات الزم را در اختیار ما می همکاری می

شهرها ما وارد شهربانی شدیم با رئیس شهربانی تلفنی تماس گرفتیم او 

آن موقع کار داشت که بیاید. قبل از رفتن از شهربانی، استواری آمد و 

گفت من پیامی از جانب رئیس شهربانی برای شما دارم و گفت: رئیس 

این استوار مات و مبهوت « شهر اینطرفی است»شهربانی گفته است که: 

بود که این پیام چیست در واقع رئیس شهربانی با این سه کلمه اوضاع 

 صدر است.  کلی شهر را برای ما بیان کرد: شهر طرفدار بنی

ـ در تمام شهرها و در سخنرانیها که برای ما برگزار میشد از طرف 3

کردند که در یکی دو  آمدند و از مردم عکسبرداری می سپاه و بسیج می

آنها اعتراض کردند که شما که، اهل این محل و شهر سه جا مردم به 

اید و چرا از ما عکس برمیدارید. کار آنها بعنوان مأمورین  نیستید چرا آمده

ایم. از این شهر به آن  اطالعاتی بود و خودشان هم گفتند ما از سپاه آمده

آمدند که وسیله خود مردم، ما متوجه این کار شدیم نظر  شهر دنبال ما می

دم استان خراسان نسبت به این نهادهای انقالبی خوب نیست و آنها را مر

شناسند و از آنها ترس و وحشت  بعنوان یک ارگانهای اطالعاتی می

اند(  عجیبی دارند )برعکس ژاندارمری و شهربانی در دل مردم جای گرفته

 بدلیل دخالت کردن اینها در تمام کارهایشان.

با مأمورین انتظامی شهربانی و ـ همکاری سپاه و بسیج و... 4

 ژاندارمری. 

اند، شهربانی و ژاندارمری نیز از  اینها در دونقطه مقابل هم قرار گرفته

ترسیدند که از ما  اینها ترس دارند و حتی در بعضی از جاها علناً می

کردند. شهربانی و ژاندارمری  حمایت کنند امّا بطرق گوناگون حمایت می

ند و اینها برعکس آن. افسران ژاندارمری و شهربانی ا به طرف مردم رفته

از اینکه اینها آنها را تحت نظر دارند سخت در رنج هستند بعنوان مثال 

در شهربانی شهر بجنورد سپاه نیز یک اطاق دارد و یک مأمور دائمی 

 جهت مراقبت آنها در آنجا مشغول است. 

آید از مأمورین  که برخورد پیش می کنند جاهائی ـ ارگانها سعی می

شهربانی و ژاندارمری استفاده کنند که اینها نیز از این کارها امتناع 

که برایشان امکان دارد از برخورد با مردم دوری  ورزند و تا جائی می

 گزینند.  می

کنند بطرق گوناگون  ـ افسرانی که با شما عالقه دارند و حمایت می

 دهند.  آنها را تحت فشار قرار می

د سازندگی دخالتهای زیادی در امر تقسیم زمین کرده است ـ جها

 که در بسیاری از جاها به جهاد پاشندگی مشهور شده است.  به جوری

ـ همآهنگی بین ارگانها، مأمورین انتظامی و دوایر دولتی و  1

 کارمندان آن دوایر: 

ـ بین ارگانهای انقالبی و دوایر دولتی و نیز مأمورین انتظامی 

شود به  وجود ندارد آنچه هست ترس است و اگر کاری می همآهنگی

 اند.  خاطر ترس است که ایجاد کرده

ـ فرماندارها و بخشدارها و استاندار تمام کارشان کنترل مردم 

است. ضابطه برای گذاشتن فرماندار و یا بخشدار آن است که چه کسی 

تواند بهتر  می تواند مردم را تحت کنترل در آورد و نه اینکه کی بیشتر می

 اداره و همآهنگ کند. 

ـ اغلب فرمانداران افراد ناالیق و غیر کاردان هستند. و بهمین علت 

کنند و در خفا هر چه  نیز مأمورین انتظامی و مردم از آنها حمایت نمی

 کنند.  شان عملی می بتوانند علیه

ـ کارمندان و ملت نیز از ترس این ارگانهای انقالبی جرأت حرف 

ن ندارند ولی با وجود آن کسانی وقتی راه نجاتی پیدا کنند عمل زد

کنند. به محض شنیدن حرفی از یک کارمند دولتی که مخالف  می

 کنند.  آنهاست بالفاصله به عناوین مختلف آنها را پاکسازی می
ـ مسئله ایجاد جو در خراسان و برخورد در زندان و کانون نشر  3

 حقایق دینی: 

ه مطلع هستید از طریق استانداری ترتیب آن ک ـ همانطوری

 جوسازی داده شده بود: 

ـ شورش زندان بدین علت بوده است که دو هفته متوالی آقای 

صفائی در زندان به دویست و چند پرونده رسیدگی کرده و حکم قطعی 

نفر از آنها را تیرباران کرده است و این باعث  7صادر کرده است و بیش از 

که رئیس زندان آقای شالچی که خود  گردیده است بطوریشورش زندان 

از یاران صفائی است )به احتمال قوی( در گزارش خود نوشته است که 

شود امنیت زندان را تأمین  دیگر در محوطه زندان مجازات نکنند واالّّ نمی

 کرد. 

 ـ تماس با روحانیون و آیات عظام: 7

بدین بیان که بیان ـ بیان مسائل کشور را چهره اسالمی بدهد 

 خودش را با اسالم قابل فهم مردم تطبیق دهد. 

 ـ مسئله روحانیت را عمومی کند و از حوزه این چند نفر خارج کند. 

صدر از صحنه مسائل کشور  ـ به خاطر مسئله جنگ نباید آقای بنی

 خارج شود بایستی در مسائل کشور نیز حاضر و ناظر باشد. 

ید از نام ایشان خالی باشد و بایستی در ـ محافل سیاسی دنیا نبا

 دنیا ایشان مطرح باشد. 

دانند که مراجع یک درصد از اینها  ـ اینها )حزب جمهوری( می

 کنند.  پشتیبانی نمی

 کنند.  ـ اعمال اینها برخالف اسالم است چون بنام اسالم عمل می

گفت: یکی از اینها که با من صحبت  زاده شیرازی می اله ـ آیت

صدر این است که  کرد گفتم که حداکثر اعمال و گفتار آقای بنی می

گراست بنابراین اگر درست نبود به حساب اسالم نیست امّا  گوئید ملی می

 اعمال و رفتار شما به حساب اسالم است و لذا خطرناکتر است. 
 

 پیشنهادات: 

حل کوتاه مدت مسائل استان خراسان برداشتن استاندار است. 

کسانی را در مقام فرمانداری گذاشته است که یکی از آنها در  استاندار

« بگیر و ببند و بکش»جلسه شورای فرامانداران گفته است شعار: 

)فرماندار قوچان( تمام فرمانداران و بخشداران کسانی هستند که فقط 

بعنوان مأموران اطالعاتی کار کنند و هر جا که نامی از شما باشد بهر 

برند. از بین این فرمانداران زورمدارترینشان  از بین میترتیبی آن را 

فرماندار قوچان و تربت حیدریه است البته خود آقای استاندار نیز ظاهراً 

زیر فرمان آقای طبسی است امّا کارها و روشی که در آن استان بکار 

باشد و  اند دقیق در جهت پاشیدگی: کشاورزی، اقتصاد و... می برده

کنند. ترس وحشت را بر  ها را پیاده می های چپی که برنامهدرست مثل این

 اند و مردم واقعاً در رنج هستند.  همه مردم استان مستولی کرده

ـ برنامه بلند مدت. حل مسائل استان خراسان در گرو حل مسائل 

 کلّّی کشور است. 
ـ شما کتباً از رئیس شهربانی خرسان بخواهید یا یک فتوکپی از 

به کانون نشر حقایق دینی جریان کامل سخنرانی الهوتی و  گزارش: حمله
 سالمتیان و گزارش شورش در زندان را ما از او بگیریم. 

کنند  که به نحوی به شما ارادت دارند و حمایت می ـ کسانی
بخصوص شهربانی و ژاندارمری راه حلی از حمایت آنها پیدا کنید وضعیت 

ربانی و یا ژاندارمری و یا پرسنل فهمند افسر شه جوری است که وقتی می
گیرند و اذیتشان  اسرائیلی می آنها طرفدار شما هستند از آنها ایراد بنی

 کنند.  می
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که کشاورزان هم امید به آینده داشته باشند و عالقمند  ـ برای این

به شما باقی بمانند بایستی حداقل ترتیبی داد که قیمت محصول آنها پایه 

قیمت خرید محصول از کشاورزان متناسب با مخارج  و اساس پیدا کند و

که کشاورز عالقه به کشاورزی و ادامه آن را از دست  آنان باشد بجوری

 ندهد. 

 محمد جعفری 

 

گزارش ویژه برای ریاست جمهوری و یادداشتهای روزنامه سفر به 

 استان خراسان بدین علت در اینجا آورده شد که: 

ر چگونه در سازماندهی حمله چماقداران ـ نشان داده شود، استاندا0

به سخنرانیها دست داشته و مأموران دولتی را تا جائی که امکان داشت از 

 داشت.  همکاری با ما باز می

ـ شهربانی، ژاندارمری و بخشی از ادارات با وجود تمام فشارها تا 1

جائی که امکان داشت بطرق و عناوین مختلف از کمک و همکاری با ما 

 غ نداشتند. دری

ـ و از همه مهمتر اینکه تودۀ مردم تا چه حد خواهان آزادی 3

آمد، برای حفظ آزادی، آماده همه  خویش بودند و آنچه از دستشان برمی

نوع همکاری و عمل بودند. امّا مردم سازماندهی نشده به هنگام بروز 

ی، بحران کاری از دستشان برنخواهد آمد و با آغاز فشار و برخورد جدّ

روند و منفعل  دهند و به الک خود فرو می فوری امید خود را از دست می

 شوند.       می

، جهت 19بهمن  3با ذکری از جریان سفر خود به مشهد، در تاریخ 

ایراد سخنرانی به مناسبت میالد حضرت رسول )ص( این فصل را به پایان 

 برم.  می
 

 سخنرانی در مسجد گوهرشاد

جمهور به مناسبت میالد مسعود  دم با رئیسدفتر همکاریهای مر

حضرت ختمی مرتبت و امام جعفر صادق )ع( و سالگرد انتخاب اولین 

داده مراسم جشنی ترتیب داده  19بهمن  4جمهور، در بعد از ظهر  رئیس

بود. مسئولین دفتر از اینجانب )محمد جعفری( برای ایراد سخنرانی در 

م جشن و سخنرانی در صحن مراسآن مراسم دعوت بعمل آوردند. 

 {439مسجد گوهرشاد و محوطه جلو آن برگزار شد.}

قبل از سخنرانی با خود اندیشیدم که در این مجلس با شکوه چه 

موضوعی را مورد بحث قرار بدهم. به ذهنم رسید، با وضعیتی که ما در آن 

ای برای تسخیر به انحصار در آوردن  قرار داریم و کوشش همه جانبه

و عرضه دین بعنوان بیان قدرت و دیکتاتوری صالح در جریان قدرت 

است، مناسبترین موضوع روشن ساختن چگونگی تسخیر مواضع قدرت 

 بنام دین است. 

دو نوع فکر و اندیشه بر جامعه بشری حاکم »از جمله عنوان شد که 

ای که زور را  کند و اندیشه ای که زور را قبول نمی بوده است، اندیشه

داند و  ای که رهبری را از آن همه می دهد. اندیشه رار میاساس ق

ای  داند. اندیشه ای که رهبری را حق گروه خاص و فرصت طلب می اندیشه

ای که به تودۀ مردم بصورت آلت  خواهد همه را فعال کند و اندیشه که می

 {471«}کند میفعل نگاه 

ه و یا که نامی از شخصی، دسته، گرو در این سخنرانی بدون این

حزبی به زبان بیاورم یک به یک راه و روشهایی که برای به انحصار در 

شد را بر شمردم و توضیح دادم  آوردن قدرت، در جامعه ما بکار گرفته می

ای و یا حزبی با این روشها  که حال نگاه کنید چه کسانی، گروهی، دسته

 در صدد تسخیر انحصاری قدرت هستند و چنین روشهایی را بکار

گیرند و وظیفه تک تک آحاد ملت این کشور است که به موقع دست  می

گیرند باز کنند و  کسانی که این روشها را برای قبضه کردن قدرت بکار می

با عمل خود و حضور در صحنه نگذارند کشورشان به انحصار گروه خاصی 

 در آید. 

 

 

 
 

 (0319بهمن  4)سخنرانی در مسجد گوهرشاد در تاریخ 

 

ها و سپاه و آلت فعل  نفر که از عوامل کمیته 11ـ41ادی حدود تعد

انحصارگریان بودند، کوشش کردند که با شعار دادن سخنرانی را برهم 

بزنند، که با تذکر اینجانب و هوشیاری انبوه مردم، عمل آنان خنثی 

گردید. پس از پایان سخنرانی همان گروه در خیابان به راه افتاد و با شعار 

صدر و سالم برخمینی به دفتر حزب جمهوری حمله  درود بر بنیدادن 

های دفتر را شکستند و مأمورین انتظامی سپاه و کمیته هم  کرده و شیشه

که حاضر بودند و مسئول حفظ انتظامات، متعرض احدی از آنها نشدند. 

ای علیه سخنرانی  سپس روابط عمومی سپاه پاسداران خراسان بیانیه

{ 470جمهور صادر کرد.} همکاریهای مردم با رئیس دفتر اینجانب و

جمهور مشروح به این بیانیه  مسئولین دفتر همکاریهای مردم با رئیس

آقای »{ در قسمتی از بیانیه از جمله آمده است: 471پاسخ دادند.}

ای که  اند از ذکر هر مسئله جعفری برخالف دستور امام که صریحاً فرموده

رگیری شود جداً پرهیز شود، با سخنان باعث اختالف و تشنج و د

افکنانه خود سعی در ایجاد تشنج داشت برای مثال  آمیز و تفرقه تحریک

خطاب به حاضرین گفتند که مواظب باشید که انقالب ما را به ابتذال 

اند، دیروز مداح  نکشانند و یا افرادی که االن در رأس کارها قرار گرفته

اند و سخنانی از این قبیل که  نقالب شدهاند و امروز مداح ا شاه بوده

توهین مستقیم به مقامات مملکتی و باعث و عامل ایجاد درگیری 

های مبتذل و ضد  ما با گردانندگان اینگونه صحنه»{ و نیز 473«}بود.

انقالبی کاری نداریم که چهره کریه آنها... بیش از هر زمان برای مردم 
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ه است که اینها مشتی چپ زده ما روشن شده و ثابت گردید  رزمنده

های قدرت طلبی خود مزدوری امپریالیزم  هستند که برای ارضاء عقده

صدا با بلندگوهای امپریالیستی  اند و هم جهانخوار آمریکا را گردن نهاده

 (  07شماره { )سند 474«}به تضعیف انقالب و ارگانهای انقالبی مشغولند

خنرانی و پاسخ به جهت آگاهی ملّّت ایران از کم و کیف س

های سپاه متن کامل سخنرانی و بیانیه روابط عمومی سپاه  دروغپردازی

، انتشار 19بهمن  00روزنامه مورخ  431پاسداران خراسان یکجا در شماره 

 پیدا کرد.

 
 

 فصل ششم

 های مختلف کودتا پرده
 

 نمد مالی کردن

روش آقای خمینی از جمله این بود که هر کسی که در کشور 

توانست تحمل کند و  کرد، نمی شد و یا جامعه به او اقبال می خص میشا

اهلل  کرد، وی را مطیع گرداند و یا از حیّز انتفاع بیندازد. آیت کوشش می

صدر در تلویزیون،  پسندیده با دیدن فیلمی از استقبال مردم از آقای بنی

نه ظاهر صدر باید مواظب باشد که اینگو پیغام فرستاده بود که آقای بنی

شود،  شدنها و استقبال عظیم مردم از وی که در تلویزیون نشان داده می

تواند  صدر تا می کند و باید آقای بنی حسادت آقای خمینی را تحریک می

و با این پیغام، آقای پسندیده از این خصیصه آقای  0از آن بپرهیزد.

 خمینی پرده برداشت. 

که ظاهر و باطنش یکی صدر هم که شخصی بوده و هست  آقای بنی

شود از پیش  کند و می است و به سادگی نظرات و درون خود را آشکار می

صدر واقف بود،  دستش را خواند و آقای خمینی که به این خصیصه بنی

کرد، از طریق نمدمالی کردن یا وی را با خود همآهنگ و مطیع  سعی می

نحوی که برایش خطر آل بود ـ و یا او را به  سازد ـ که این برایش ایده

جدّی ایجاد نکند، حذف کند. مطلب اخیر با توجه به گفتگوهای جداگانه 

که با آقای الجوردی دادستان انقالب  19اسفند  04اینجانب قبل از واقعه 

مرکز و موسوی اردبیلی دادستان کل کشور داشتم، تا حدودی برایم 

 روشن شده بود. 

در روزنامه انقالب اسالمی  10/00/19در رابطه با خبری که در تاریخ 

نامه اعتراض پزشکان و کارکنان بیمارستان شهدای »تحت عنوان 

، درج شده بود، دادستان انقالب مرکز، «تجریش به دادستان کل کشور

 (. 08ـ14  سند خبر را از من خواسته بود. )پیوست سندهای شماره

فتم که بعد ، تلفنی به آقای الجوردی دادستان گ13/00/19در تاریخ 

از ظهر پس از انتشار روزنامه، سندهای مورد نیاز را برایتان خواهم آورد و 

هم در مورد چند مسأله با شما مذاکره خواهم کرد. ایشان هم قبول کرد و 

بعد از ظهر به دادستانی مرکز واقع در اوین مراجعه کردم و پس از ارائه 

 اختم. مدارک مستند خبر ذکر شده با وی به گفتگو پرد

چند نوبت هم با آقای موسوی اردبیلی داستان کل کشور مالقات و 

برای آقای  19/00/19گفتگو کردم و نتایج این گفتگوها را در تاریخ 

 صدر گزارش کردم. عین گزارش چنین است:  بنی
 

                                                           

  صدر توسط آقای علی اهلل پسندیده به آقای بنی ـ قسمتی از پیغام آیت0
 امیرحسنی رابط و پیک ویژه ریاست جمهوری و آقای خمینی. 

 تعالی بسمه

 

ام که نتایج آنها به قرار  اینجانب چندین بار با دادستانها بحث کرده

 ست: زیر بوده ا

 اهلل موسوی اردبیلی: ـ بحث با آیت0

 ـ در فکر اینکه قانون اجرا بشود نیستند. 

 ـ اینکه دادستانی باید حافظ منافع مردم باشد، از آن خبری نیست. 

ـ مسائل نبایستی با مردم در میان گذاشته شود بلکه بایستی از 

 طریق کدخدامنشی حل کرد و آن هم غیرممکن است. 

راهی پیدا کنند که اعالن کنند شکنجه وجود  ـ در فکرند که

نداشته است و برای این کار از یکی دو مورد که ظاهراً گروههای مجاهدین 

 خواهند سود جویند.  اند می خالف واقع گفته

کند خود را  ـ ایشان عمالً در خط آنهاست منتهی کوشش می

 طرف نشان دهد.  بی

و عالوه بر قانون اساسی دانند  ـ هر کدام خود را والیت فقیه می

 دانند.  کنند و قابل اجرا می حرف خود را نیز قانون تلقی می

دانند بنابراین کوشش  ـ مخالفت آشکار با شما را به نفع خود نمی

کنند راه حلی برای خلع سالح شما پیدا کنند و در این راه سخت  می

 کوشند. می

 ـ بحث با دادستان مرکز آقای الجوردی.1

 ه شما ضد انقالب است و عمالً در خدمت آنهاست.ـ روزنام

که قبالً با او دشمن  صدر ضد انقالبیون و کسانی ـ اطرافیان آقای بنی

 دهند.  اند را تشکیل می بوده

کار به دنبال  اند و برای این ـ آنها تصمیم قاطع به حذف شما گرفته

ن آوری اطالعات و اسناد و مدارک هستند و منتظر رسیدن زما جمع

 باشند.  موعود می

ـ یک بیک اطرافیان شما و بخصوص کسانی که در دفتر کار 

 اند.  بین قرار داده کنند را زیر ذره می

ها  ها، نهضتی ای صدر را منافقین، ضد انقالبیها، جبهه ـ گرد آقای بنی

 اند. شده  اند، جمع صدر کارد و پنیر بوده که تا دیروز با آقای بنی

ای و مجاهدین  حدود یکصد نفر چینی و تودهـ طبق گفته ایشان 

 کنند.  و... در دفتر کار می

زاده را به خاطر آن مناظرۀ تلویزیونی دستگیر نکردیم،  ـ آقای قطب

اتهام مشخص داشته است که اسناد و  1طبق گفته دادستان مرکز ایشان 

ست زاده از آنها قول گرفته ا مدارک آنها را نیز دارند امّا چون آقای قطب

فعالً آن را افشاء نخواهد کرد. البته چنین پیدا بود که اگر او بخواهد 

زاده شاید مبین  روی بکند مدارک را رو خواهند کرد و سکوت قطب زیاده

 این معناست.

زاده را به خاطر آن مناظره دستگیر  سؤال کردم که خوب اگر قطب

و بعد او را خواستید کمی صبر کنید  نکردید، آیا آن روش درست بود می

که او در اوج قدرت  کار زمانی دستگیر در جواب گفت: ما خواستیم با این

 1است نیروها را محاسبه کنیم و شناسائی که چه کسانی هستند.
 

 چماقداری و موسوی اردبیلی

با آقای  13/01/19ای را که در تاریخ  جا جلسه جاست که در همین به

و از جمله چماقداری به بحث و موسوی اردبیلی در مورد مسائل مختلف 

 گفتگو پرداختم توضیح دهم:   

آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور، مسؤولین مطبوعات 

                                                           

 فتوکپی این گزارش نزد اینجانب موجود است.  ـ1
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اسالمی،  کشور )انقالب اسالمی، میزان، کیهان، اطالعات، جمهوری

مشی مطبوعات کشور و  آزادگان( را برای بحث و گفتگو در مورد خط

به دفتر دادسرای  13/01/19خ رسیدن به چهارچوبی مشخص در تاری

دیوانعالی کشور فراخواند. این جلسه با حضور نمایندگان مطبوعات و 

اهلل موسوی اردبیلی برگزار گردید و پس از بحثهای مفصلی که انجام  آیت

شد، آقای موسوی اردبیلی پیشنهادی ارائه دادند که به تصویب 

 رح زیر است. نمایندگان مطبوعات مزبور رسید. متن پیشنهادی بش

ما نمایندگان مطبوعات کشور )انقالب اسالمی ـ میزان ـ کیهان ـ »

سپاریم که از تاریخ  اطالعات ـ جمهوری اسالمی ـ آزادگان( تعهد می

نسبت به رعایت قانون مطبوعات اقدام کرده و در مورد  13/01/19امروز 

سند  )پیوست« حفظ چهارچوبه آن تعهد اخالقی و قانونی داشته باشیم.

 (11شماره 

پس از پایان جلسه و خداحافظی آقای موسوی اردبیلی گفتند آقای 

جعفری لطفاً شما بمانید یک کاری با شما دارم. بعد از اینکه دیگران محل 

جلسه را تحرک کردند و من و موسوی اردبیلی دوبدو شدیم. آقای 

مدیر  موسوی ابتداء گفتند، آقای جعفری اگر شما آدم توانایی نبودید،

شدید و منهم اگر ناتوان و یا با استعداد نبودم، دادستان کل  روزنامه نمی

 شدم.  کشور نمی

نویسید. پاسخ دادم ما چه مطالب دورغ و  شما چرا این مطالب را می

گویم دروغ  نویسیم. گفتند خیر آقای جعفری نمی یا نادرستی را می

بنویسید. امّا در  خواهید نویسید. شما در مورد آن طرف هر چه می می

فرمائید ما در  طرف چیزی ننویسید. پاسخ دادم یعنی شما می مورد این

طرف دولت است، مجلس  مورد مسائل کشور چیزی ننویسیم. خوب آن

فرمائید اگر در اینها  است، کل قوه قضائیه است ارگانهاست، شما می

 صورت بهتر است اشکال و یا ایرادی بود، چیزی ننویسیم؟ در این

ها را تعطیل کنید. آقای موسوی گفت: آقای جعفری شما که  روزنامه

گوئید. چرا کوتاه  دانم شما چه می گویم و منهم می دانید من چه می می

نمائید. وضع کشور بحرانی و خطرناکی است. همه چیز انشااهلل به مرور 

شود. هی اینگونه مطالب ننویسید. باز پاسخ دادم. شما موارد  درست می

کنم. گفت آقای جعفری این چه  ف را بفرمائید، چشم من عمل میخال

خواهید  صدر هر چه می زنید. در مورد آقای بنی حرفهایی است که شما می

دانید من چه  بنویسید ولی در مورد آن طرف چیزی ننویسید، شما که می

 گویم.  می

بعد از این بحثها من به آقای موسوی اردبیلی گفتم: حال من یک 

ل از شما که دادستان کل کشور هستید دارم و آن اینکه لطفاً سؤا

بفرمائید. این چماقداریها که این روزها شایع شده و به سخنرانیها و حتی 

شود، به نفع اسالم و انقالب  جمهوری حمله می ای رئیسه به سخنرانی

 است یا به ضرر آن؟ 

ارها ایشان پاسخ دادند، آقای جعفری اینهائی که دست به اینک

ها  ها هستند نماز شب خوانها و زندان رفته زنند، اینها زجر کشیده می

هستند، چه کنیم. من گفتم فرض بفرمائید، تمام اینها فرزندان امام جعفر 

هستند و همه نماز شب خوان و افزودم که از صحبتی که همین  )ع(صادق

داری شد که شما به چماق هفته در تلویزیون داشتید. چنین برداشت می

دهید. باالخره صریح بفرمائید آیا به نظر شما  یک نوعی مشروعیت می

عمل چماقداری اینان به ضرر اسالم و انقالب است یا به نفع آن؟ در این 

موقع ایشان پاسخ داد: این به ضرر اسالم و انقالب است. گفتم پس چرا 

و شناسیم  گیرید؟ ایشان پاسخ داد، ما آنها را نمی جلو آن را نمی

 توانیم جلو آنها را بگیریم.  نمی

من به ایشان پاسخ دادم، آقای دادستان من هم سند و مدرک دارم 

شناسم. اگر شما به من حکم بدهید، من همۀ  و هم تمام سران اینها را می

کنم و با سند و مدرک آنها را تحویل دادستانی  اینها را دستگیر می

د و از آن طرف چوب الی چرخ من دهم. امّا نه اینکه به من حکم بدهی می

شناسم و  که گفتم، من سران اینها را با اسم و رسم می بگذارید. همانطوری

دهم و خودم  با داشتن حکم از جانب شما، همه را دستگیر و تحویل می

کاری با آنها ندارم. شما هر چه صالح دانستید با آنها بکنید. وقتی  هم هیچ

 و پوست کنده بمن گفت:  بحث به اینجا کشید، ایشان رک

آقای جعفری اگر بخواهیم این مسئله را پیگیری بکنیم، کار به 

زبانی به من فهماند که  توانم و با زبان و بی کشد و من نمی جاهای باال می

در صورت پیگیری کار به آقای خمینی خواهد کشید و لذا عملی نیست. 

 لی. این بود خالصه بحث و گفتگو با آقای موسوی اردبی

اما ایشان با قلب کردن بحث و سالخی آن، در گزارشی که در آخر 

به مردم ارائه داد و از صدا و سیما پخش گردید، مسأله را  0319سال 

 چنین عنوان کردند: 

دیروز آقای جعفری سردبیر روزنامه انقالب اسالمی و آقایان دیگر »

ر اطاق من کنم به مناسبتی آمده بودند د که من در آخر عرایضم می

شناسم تا گفتند  ایشان اظهار کردند که مثالً من چند نفر از اینها را می

شناسم من به ایشان گفتم شما اینها را معرفی کنید منتهی نه تنها با  می

لفظ، سند و مدرک هم انشااهلل اگر دارید، اینها را هم ارائه بدهید، 

یستند، برادران دیگر جور مردم را متهم نکنیم. البته ایشان تنها ن همان

هم اگر با مدرک و با سند اگر دارند مساعدت بفرمایند تا اینکه این کار 

مقدار زیادی حل بشود. باز ایشان بمن گفتند در صحبت اخیر من 

برداشت ایشان اینجوری بوده که من تا حدودی به چماقداری شاید لحن 

ده، من من یا لهجۀ من طوری بوده که به یک نحوی مشروعیت میدا

کنم  توضیح دادم به ایشان که مسأله اینجوری نبوده اآلن هم تصریح می

که اگر کسی دیگر باز مثل ایشان از عرایض من چنین چیزی برای او 

دهم به این کار، بداند من به  تفاهم شده باشد که من مشروعیت می

را دهم. اینها  ها و چماقداریها و برخوردها مشروعیت نمی اینگونه، اخالل

کنم و انشااهلل  دانم و این کار را محکوم می نامشروع و خالف قانون می

کنم همه با هم جو را سالم بداریم این یک مسأله است تا مقدار  تالش می

رفته، مسأله دوم که البته مسأله ایست اول برای قوه قضائیه  زیادی پیش

یابی  به شکل مستقل مطرح بشود امّا وقتی مطرح شد به عنوان ریشه

مسأله پای گروهها که به میان آمد و پای جمعیتهائی که دخالت در این 

کار داشتند مقداری سند و مدرکی بدست آمد و معلوم شد که روی این 

توانم  گونه روابط و قلب حقایق تنها می در این {471«}کار مدتها کار شده

 پردازان. دروغاز قرآن استعانت بجویم و بگویم: قُت ل اُالخرّّ اصون. مرگ بر 

وقتی این گفتگوها را با یکی از گفتگوهای حاج احمدآقا با آقای علی 

، انجام شده و در آن گفتگو 19اسفند ماه  04امیرحسینی که قبل از واقعه 

حاج احمد آقا دست روی قرآن گذاشته و قسم خورده بود و گفته، به این 

در گرفته و ص آقای خمینی تصمیم خودش را با آقای بنی»قرآن قسم 

شود که آقای خمینی بعد از  احتمال داده می 0«منتظر بهانه است.

صدر، در میدان آزادی که مصادف با روز  آقای بنی 19آبان  14سخنرانی 

و سایر   صدر با سران حزب جمهوری عاشورا بود، در خط حذف بنی

دها، شرکاء، همگام و همداستان شده باشد امّا نه تنها اعدامها، بگیر و ببن

زندانیها و چماقداریها، از دید ایشان مخفی نبوده است بلکه با مجوز، 

کرد  اشاره، ایماء و غمض عین ایشان همراه بوده است. وی تنها سعی می

که قبل از فراهم شدن و یا فراهم کردن بهانه کامل و وجه شرعی مسأله، 

ن خطری صدر را از هر عمل جدّی که متضم با به میخ و به نعل زدن، بنی

 برایش باشد برحذر بدارد.
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کرد و ما یا غافل از فهم آن  طرف مقابل خوب این مسأله درک می

خواستیم آن را باور کنیم. روزی من با یکی از دوستان که  بودیم و یا نمی

بعد از انقالب عضو سازمان مجاهدین انقالب اسالمی هم بود و علیه ما 

بینید که  و بوی گفتم: مگر نمی کرد در منزل با وی گفتگو کردم عمل می

و « کند جمهور ما بر قلبها حکومت می رئیس»گوید  آقای خمینی می

کند. پس چرا شما که خود را  صدر می اینهمه تعریف و تمجید از آقای بنی

دانید، از این چماقداریها و ضدیت با ریاست جمهوری  پیرو ایشان می

به حرفهای ظاهری آقای  دارید؟ وی در جواب من گفت: شما دست برنمی

کنید و ما به حرفهای دل وی و حرفهای دل وی همین  خمینی توجه می

 دهیم.  اعمالی است که ما انجام می

پاریس و تحول انقالب »عالوه بر حسادت و خصوصیاتی که در کتاب 

، از ویژگیهای دیگر آقای 0ام توضیح داده« ایران از آزادی به استبداد

کرد و اگر کسی خالف نظرش  یزی را فراموش نمیخمینی این بود که چ

داشت و منتظر فرصت بود تا آن  زد، مدتها آن را در دل نگه می حرفی می

صدر هم که بارها با وی مخالفت کرده بود را  را تالفی کند و آقای بنی

صدر با وی، بعد از انتصاب  تافت و از جمله مخالفتهای بنی برخود، بر نمی

وی اردبیلی به ریاست دیوانعالی کشور و دادستانی آقای بهشتی و موس

صدر به آقای خمینی پیغام داد که انتصاب این  کل کشور بود که آقای بنی

 دو نفر بعلت وابستگی حزبی خالف قانون اساسی است. 

ام و بعد هم  آقای خمینی هم پیغام داد که من آنها را منصوب کرده

ت که اینها بهترینند و را علنی ساخت و گفدر سخنرانی خود آن 

صدر، در  { و یا هنگامی که آقای بنی473عدالتشان بر من محرز است}

اسفند، در دانشگاه تهران  04مورد سخنرانی خود که بنا بود به مناسبت 

 برگزار شود، گفت: 

همه باید بدانند که در این کشور میزان رأی مردم است. در روز »

گفت و موقعیت خود را برای مردم  پنجشنبه مطالبی را به مردم خواهم

گویم من در چه وضعیتی هستم و از من چقدر  کنم و به آنها می روشن می

شود توقع داشت. باالخره کشور که ارث من و او نیست. بلکه کشور از  می

آن همۀ ملت است. هر چه پسند کردند و قضاوت نمودند، طبق آن عمل 

خلیفه ببخشیم و بعد بگوئیم: که  کنیم و ما قاعده نداریم که از کیسه می

 {477«}آقا چرتکه نیندازید.

و روز عاشورای  19شهریور  07صدر در  و با افشاگری که آقای بنی

در میدان آزادی کرده و تنشی که در کشور ایجاد شده بود، آقای  19

صدر در مورد گروگانها و قرارداد الجزایز  خمینی نگران بود که فردا، بنی

هایی را باال خواهد زد  جریان کامل آن قرار داشته، چه پردهکه خودش در 

شود گفت که  و چه تنشی دیگر در جامعه ایجاد خواهد شد. بنابراین می

صدر از آن  اسفند آقای بنی 04آقای خمینی از قبل، از بهم زدن سخنرانی 

های مختلف که بعداً وسیله حزب جمهوری،  اطالع نبوده است. از بهانه بی

صدر بعمل آمد، و عملکرد آنها نسبت به  ضائیه و مجلس در مورد بنیقوه ق

شود گفت که طرف مقابل ـ که خود را به  اسفند، حداقل می 04واقعه 

داد ـ منتظر فرصت برای صعود به  ظاهر مطیع امر آقای خمینی نشان می

قله قدرت نشسته بودند، از عواقب بعدی آن وسیله آقای خمینی نسبت 

لوا و بهم ریختن سخنرانی ریاست جمهوری در دانشگاه تهران، به ایجاد ب

دانستند که آقای خمینی تا  دانستند. به ویژه آنها می خود را مصون می

صدر مصدق را  ها کینه دارد و وقتی آقای بنی کجا نسبت به مصدق و ملی

کرد، آقای خمینی آن را نفی خود تلقی  به عنوان رهبر سیاسی معرفی می

 نمود.  صدر هم قطع امید می از بنی کرد و می
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 ، سخنرانی دکتر بنی صدر در دانشگاه تهران(0319اسفند  04)

 

سازی و حمله سازمان داده شده  بعد از واقعه چهارده اسفند و بحران

و... به قصد برهم زدن سخنرانی و تخفیف  {478ها} کمیتهوسیله سپاه، 

صدر  ریاست جمهوری و برخورد قوه قضائیه با این چماقداری، آقای بنی

ایستم و زیر بار ناحق   قرص و محکم می»اسفند نوشت:  11در سر مقاله 

 {479«}روم، حتی به قیمت کنار رفتن. نمی

ان حاکم استعفا و یا کنار رفتن به موقع وی برای آقای خمینی و سر

شد و یا آنها را احتماالً با خطر جدّی مواجه  روحانیت، یا گران تمام می

کرد و این امر  دست قدرت طلبی آنها را رو می ساخت و بیش از پیش می

که آقای خمینی تا  برای آقای خمینی خوش آیند نبود. عالوه بر این

برای  گذاشت، کسی خودش کنار برود که احیاناً امیدی توانست نمی می

خواست کار را بجائی برساند که با شخصیت زدایی، او  آینده باشد بلکه می

اسالمی کسی  گویا در جمهوری»اهلل منتظری  را کنار بگذارند و بقول آیت

 1«حق ندارد خودش کنار برود. باید با آبروریزی او را کنار بگذارند.

                                                           

. آقای 300، ص 1110اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوریه  ـ خاطرات آیت1
 ای براین بود که خودم محترمانه گویا بنای عده»گوید:  منتظری در این رابطه می

کنند که  کنار نروم بلکه بعد با توطئه دیگران مرا با آبروریزی کنار بگذارند؛ نقل می
خواستیم از شورای عالی قضایی  آقای جوادی آملی گفته بود یک وقت ما می

استعفا بدهیم نگذاشتند. بعد از چند روز خودشان ما را کنار گذاشتند، هر چه 
بمانید تا ما شما را بیرون کنیم. گویا در گویند نه،  خواهیم برویم می گوئیم می می

جمهوری اسالمی کسی حق ندارد خودش کنار برود باید با آبروریزی او را کنار 
 « بگذارند.
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 لپرده او

 ای بیانیه ده ماده
 

صدر، رجائی، بهشتی، موسوی  نیآقای خمینی سران مملکت )ب

اسفند، برای  11ای( و مرحوم مهندس بازرگان را در روز  اردبیلی، خامنه

حل بحران ایجاد شده به جماران فراخواند و پس از بحث و بررسی نظرات 

ای آقای خمینی، برای حل بحران  ای ده ماده مختلف شب هنگام، اعالمیه

 ایران پخش گردید. کشور از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 ای به قرار زیر است:  متن اعالمیه ده ماده
 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 

رساند برای صیانت کشور و جمهوری اسالمی در  به اطالع عموم می»

این موقع حساس و برای حفظ مصالح اسالم و مسلمین مطالب زیر ابالغ 

 شود:  می

تخلف از آن برای  معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است وـ 0

کس چه متصدیان امور کشوری و لشگری و چه اشخاص عادی جائز  هیچ

گیرد  شود و مورد مواخذه قرار می نیست و متخلف به مردم معرفی می

بنابراین دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقام دیگر برخالف 

 گردد.  کننده به مردم معرفی می قانون است و دخالت

ات فعلی ریاست جمهوری، دولت، ریاست دیوانعالی، مقامـ 1

دادستانی کل کشور، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانونی 

ها به یکی از  ها و رسانه ها و نطق باشند و کسی حق ندارد در مصاحبه می

این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید و متخلف به ملّّت معرفی و 

 یرد. گ مورد موأخذه قرار می

جمهور را به فرماندهی کل قوا منصوب  بهمان نحو که آقای رئیسـ 3

نمودم، باید ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قوای مسلح از 

 ایشان برطبق مقررات اطالعت کنند. 

شود  شورای دفاع به نحوی که در قانون اساسی است، معمول میـ 4

 باشند.  و آقای چمران می ای و نمایندگان اینجانب آقای خامنه

مسائل دفاع در شورا )شورایعالی دفاع( مطرح  و رسیدگی ـ  1

شود و پس از تصویب تصمیم در اجرا با فرماندهی کل قواست و قوای  می

 مسلح باید اوامر ایشان را اجرا نمایند. 

برای رسیدگی به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل ـ  3

اسالمی هیئتی تعیین خواهد شد  قامات جمهوریمورد اختالف بین م

جمهور و یکی از طرف دیگر و یکی از  مرکب از یک نماینده از طرف رئیس

سوی اینجانب که کوشش در حل شکایت نمایند و رأی اکثریت مذکور 

معتبر است و در صورت تخلف یکی از مقامات باید متخلف را به مردم 

 رد. معرفی کنند و مورد موأخذه قرار گی

وزیر، رئیس  جمهور، نخست چون در سخنرانیهای رئیسـ 7

دیوانعالی کشور، رئیس مجلس شورای اسالمی، گروههای منحرف و 

شوند، اینان تا  اسالمی توطئه کرده و موجب فساد می مخالف با جمهوری

های سالم و سازنده و  پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند. مصاحبه

 ارشادی مانعی ندارد.

ها و رادیو تلویزیون عاملی مهم برای ارشاد و  از آنجا که روزنامه ـ 8

یا تفرقه و نفاق هستند، هیئت سه نفری فوق آنها را دقیقاً مورد بررسی 

نفر از هیئت مذکور آنها را مضر تشخیص  1که  دهند و در صورتی قرار می

تا به  دهند دهند، مراتب را به مردم ابالغ و بدادستانی کل کشور اطالع می

 وظیفه قانونی عمل کنند. 

اکیداً از مقامات رسمی خواستارم تا با کمک یکدیگر مشکالت ـ 9

 کشور را حل نمایند و برادرانه با یکدیگر همکاری نمایند. 

ها و منابر و  ائمه جمعه و جماعات، ایدهم اهلل تعالی در خطبهـ 01

باشد و از هر  سایر گویندگان کوشش فرمایند که آرامش در کشور برقرار

سخنی که موجب نگرانی مردم و تفرقه شود خودداری نمایند و مردم را 

اسالمی و نهادهای انقالبی و  در پشتیبانی از ملت و تمام ارگانهای جمهوری

 قوای مسلح و مردمی تشویق فرمایند. والسالم
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ای رهبر انقالب بدین شرح  پیام ده مادهجمهوری به  پاسخ رئیس

 است:

 تعالی بسمه

 

 اهلل العظمی امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری حضرت آیت

اید هم از لحاظ  ای که صادر فرموده اسالمی ایران در این ایام خطیر بیانیه 

آرامش خاطر مردم و تقویت روحیه و تحکیم بنیاد نظم و انضباط نیروهای 

ز لحاظ یأس دشمنان خارجی از تزلزل بنیاد مسلح و هم ا

گذارد، دشمنان خارجی برآنند تا با  اسالمی اثر قطعی برجا می جمهوری

اسالمی و فرو پاشیدن جبهه داخلی به  قدر کردن جمهوری آبرو و بی بی

 هدفهای خویش برسند. 

صدام حسین و آمریکا ابرقدرت حامی او همه امید خویش را به بهم 

اش  گاه اصلی اند و در بیان اخیر تکیه داخلی کشور ما دوخته ریختگی امور

اسالمی بود. اینک بر او و همه  همین باور دروغش به تزلزل رژیم جمهوری

بینی  شود که با روشن دشمنان داخلی و خارجی این جمهوری، روشن می

مقام رهبری و آگاهی و هوشیاری و مراقبت و حضور و نظارت مردم که 

توّجه آن رهبری است باید بمثابه اصلی انکارناپذیر در این  همواره مورد

های از پشت سر  جمهوری از سوی همه پذیرفته شود، امید به ضربه

امیدی پوچ است و به خواست خداوند اساس این جمهوری با اجرای 

کند. اینجانب پس از مطالعه  قاطعانه قانون استحکامی روزافزون پیدا می

نفری بحضور شما ای را برای هیئت سه  ه نمایندهظرف یکی دو روز آیند

 کنم. معرفی می

 {480}13/01/19صدر  ابوالحسن بنی 
 

 شسته و رفته بیانیه

ای آقای خمینی و پذیرش و صحّه گذاشتن آقای  اعالمیه ده ماده

صدر بر آن به نظر من و به شرحی که در زیر خواهد آمد، از مهمترین  بنی

یه ریاست جمهوری، بوسیله خارج کردن مرحله حذف و یا کودتا عل

ها و اهرمهایی که تا به حال در دست داشت، بود. محتوای شسته و  حربه

 ای آقای خمینی چنین است:  رفته بیانیه ده ماده

مقامات فعلی ریاست جمهوری، دولت، ریاست »آن  1ـ طبق ماده 0

بان دیوانعالی، دادستانی کل کشور، مجلس شورای اسالمی، شورای نگه

 «. باشند قانونی می

آن، برای حل اختالف بین مقامات جمهوری  3ـ براساس ماده 1

جمهور و یکی از  اسالمی هیئتی را مرکّّب از یک نماینده از طرف رئیس

 طرف دیگر و یکی از سوی آقای خمینی تعیین و رأی اکثریت معتبر است. 

ولی در  کند بیانیه ظاهراً همه را از سخنرانی منع می 7ـ ماده 3

 حقیقت متضمن منع سخنرانی ریاست جمهوری است. 

بیانیه، مجوز بستن روزنامه انقالب اسالمی و میزان  8ـ در ماده 4
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 غیرمستقیم داده شده است. 

صدر را نسبت به جنگ  ـ نظر به اینکه آقای خمینی حساسیت بنی1

صدر نیز این حساسیت مشهود  دانست و از پاسخ آقای بنی تحمیلی می

بیانیه گرچه ظاهراً برای حمایت ریاست جمهوری  1و  4و  3ت، ماده اس

است ولی در حقیقت برای مهار کردن وی و برحذر داشتن وی از دست 

زدن به هر اقدامی جدی نظیر کنار رفتن و یا استعفا و یا هر عمل دیگری و 

 مقید کردنش به مفاد بیانیه تنظیم گردیده است. 

در موقع انتشار، به ظاهر، حمایت از آقای  ای، گرچه بیانیه ده ماده

صدر تلقی شد ولی در حقیقت و شسته و رفته آن، خارج کردن  بنی

 هایی بود که در دست ریاست جمهوری قرار داشت، زیرا:  حربه

صدر تا به حال شورایعالی قضایی، انتصاب رئیس دیوانعالی  آقای بنی

هر کدام به دالیل ویژه کشور و دادستانی کل کشور، مجلس، و دولت را، 

خواند. حال طبق مفاد بیانیه  خود غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی می

 همۀ آنها قانونی و مشروع و مطابق قانون اساسی خوانده شده است. 

صدر، سخنرانی بود که از آن منع  در دست آقای بنی  مهمترین حربه

جمهور،  رئیس چون در سخنرانیهای»گوید:  گردیده است. بیانیه می

وزیر، رئیس دیوانعالی کشور، رئیس مجلس شورای اسالمی  نخست

گروههای منحرف و مخالف با جمهوری اسالمی توطئه کرده و موجب 

امّا در « شوند، اینان تا پایان جنگ تحمیلی سخنرانی نکنند فساد می

جمهور از سخنرانی ممنوع شد، زیرا طرف دیگر مسجد و  حقیقت رئیس

ه و جماعات را در سراسر کشور در اختیار داشتند و از آن منبر، جمع

که قوه قضائیه  گفتند، عالوه بر این خواستند، به مردم می طریق هر چه می

که  ها و... را در دست داشتند. و از همه مهمتر این و ارگانهای سپاه و کمیته

 اسفند به گروههای منحرف و 04حمله به سخنرانیها، چماقداری و واقعه 

ها، سپاه،  مخالف با جمهوری اسالمی نسبت داده شد و نه به اعضای کمیته

اسالمی و گروههای وابسته مستقیم و غیرمستقیم  ایادی حزب جمهوری

جمهور، راه  اسالمی و برای کامل کردن سانسور رئیس به حزب جمهوری

ها و بویژه انقالب اسالمی هموار گردید و در اختیار هیئت  بستن روزنامه

 ه نفره قرار گرفت. س

ای، رأی اکثریت هیئت سه نفره حل اختالف مالک  در بیانیه ده ماده

قرار داده شده است و اکثریت هم طبعاً در دست آنان بود )نماینده آقای 

 خمینی و طرف دیگر(. 

بود، یکی  نماینده آقای خمینی و طرف دیگر هر کسی که می

بود چندان  صدر هر کس که می شوند. و در اینصورت نماینده آقای بنی می

اش آدم اس و  کرد. تنها فرقی که داشت این بود که اگر نماینده فرقی نمی

طرف  دید هیئت بی بود، بعد از آنکه می دار و شخصیتی توانا می قص

طرف نیست و از رفتن به آن  توانست اعالم کند که هیئت بی نیست، می

گردید و  ماتیک منحل میصورت هیئت بطور اتو خودداری ورزد. در این

صدر با انتخاب  شد. امّا متأسفانه آقای بنی ای دیگر اندیشیده می چاره

آقای اشراقی به نمایندگی خود، در هیئت، آنچه را که آقای خمینی و 

دیدند، به سادگی در  خواستند و شاید در خواب هم نمی طرف دیگر می

یگر همگام و هم رأی اختیارشان قرار گرفت و آقای اشراقی با دو تای د

 جمهور شوت کرد.  شد و توپ را در گل رئیس
 

 صدر اسفند از زبان بنی 29گفتگوی جلسه 

از جانب کسانی که در این جلسه مهم با آقای خمینی شرکت 

اند، تا بحال از محتوای گفتگو و بحثهای آن جلسه بطور کامل  داشته

« خیانت به امید»کتاب صدر در  اند، تنها آقای بنی سخن به میان نیاورده

 0331خود، که اولین کتاب ایشان بعد از کودتا است و در مهر ماه سال 

ای را بدان اختصاص داده است که در  تحریر گردیده است، چند صفحه

 شود:  اینجا عیناً نقل می

وقتی در اطاق آقای خمینی جمع شدیم، آقای خمینی بر نیمکت »

هندس بازرگان روی همان کاناپه در کنار )کاناپه( نشسته بود. من و آقای م

او نشستیم. آقایان رجائی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی 

 ئی و احمد خمینی بر کف اطاق نشستند.  و علی خامنه

 آقای خمینی اینطور شروع کرد: 

من از شما دعوت کردم بیائید اینجا و از شما بپرسم تا کجا 

اسالمی پیش  یم دارید تا نابودی جمهوریخواهید بروید؟ آیا تصم می

 بروید؟ 

بمن روی کرد و گفت شما آقایان را به بحث آزاد در تلویزیون دعوت 

خواهید بروید یکدیگر را فاسد معرفی کنید و مردم ایران و  اید، می کرده

دنیا بگویند، این رژیم آدم ندارد، عده کمی هم که هستند ثابت کردند که 

توانم این وضعیت را تحمل کنم. باید تکلیف معین  میفاسد هستند. من ن

 کنم...

صدر  آقای هاشمی رفسنجانی بعد از او شروع کرد و گفت: آقای بنی

مجلس و شورای قضائی و شورای نگهبان و دولت را قبول ندارد. 

 خواهد همه چیز در دست خودش باشد.  می

سد، شورای او باید بطور علنی و رسمی این مقامات را برسمیت بشنا

نگهبان حدود اختیارات او را معین کند. مقداری را کرده است و بقیه را 

جمهور  هم معین کند و او در همان حدود بماند، ما هم از او بعنوان رئیس

 کنیم.  احترام می

های کار شما را  خواهید که وجودش زشتی ئی می من گفتم: مجسمه

 تا حدودی بپوشاند. 
 وزیر بشوید! جمهور نشوید. نخست تید رئیسخواس او پاسخ داد: می

گوید، هیچیک از این  من به آقای خمینی رو کردم و گفتم: راست می

 دانم. ها را قانونی نمی«نهاد»

 خمینی گفت: خیر قانونی هستند. 

گفتم: خیر غیرقانونی هستند. از همان روز که شما خود قانون 

یش را سرنگون ساختید. اساسی خود ساخته را زیر پا گذاشتید، رژیم خو

کند  ماند، مرده است. کسی باور نمی مَثَل این رژیم به مَثَل سلیمان می

خورند و رژیم بر زمین  ها هستند پای عصا را می مرده باشد، امّا موریانه

اید.  افتد. شما شورای قضائی را برخالف قانون اساسی تشکیل داده می

و دادستان کل باید با شور گوید رئیس دیوان کشور  چرا که قانون می

 قضات دیوان کشور منصوب شوند و شما با آنها مشورت نکردید. 

دانند و از اول همین  آقای بهشتی گفت: بله ایشان ما را قانونی نمی

شود با ایشان  دعوا را با ما دارند و تصدیق میفرمائید که با این ترتیب نمی

 همکاری کرد. 

خواستید قبالً  ام. می نون عمل کردهآقای خمینی گفت: خیر مطابق قا

از من بپرسید تا به شما بگویم که قضات دیوان کشور آمدند اینجا و به 

 این دو نفر آقایان راضی بودند. 

اش خود را آماده کرده  گوید و بهنگام ورود بخانه دیدم دروغ می

که قال  بودم نه حجب به خرج بدهم و نه مسامحه کنم و نه اغماض طوری

آیم یا با خیال راحت بدنبال اداره  کنده شود و از آنجا که بیرون می قضیه

اش را  طور نیست. قیافه رو گفتم: این جنگ بروم و یا استعفا کنم. از این

درهم کشید، اعتنا نکردم و ادامه دادم: شما آقایان را نصب کردید. هر دو 

شورای شوند و در  ها منصوب می دانستند که به این مقام از پیش می

امری همین »انقالب آقای بهشتی اتخاذ تصمیمی را به بعد موکول کرد تا 

بعد با روشنی بیشتری بتوان تصمیم گرفت. پس از « روزها انجام بگیرد

نصب، من به آقایان گفتم شما قانونی نیستید چون طبق قانون اساسی 

، که صورتی به این انتصاب بدهد اید. آقای بهشتی برای این نصب نشده
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ئی از قضات دیوان کشور را به اینجا آورد تا مأخوذ به حیا بشوند و در  عده

حضور شما به ترتیبی به این انتصاب صورت قانونی بدهند. امّا شما 

نخواستید بصورت قانونی هم پایبندی نشان دهید و حرفی شگرف زدید. 

معنی  اید. چرا که شور وقتی گفتید در انتصاب آقایان به شور محتاج نبوده

کند که علم حاصل نباشد، نزد من علم به صالحیت آقایان حاصل  پیدا می

که از این  اید و بنابراین، علم بر این که شما قاضی نبوده بود. گذشته از این

توانستید داشته باشید، گذشته از  شود یا نه نمی آقایان قضاوت ساخته می

خواهد که  جانبه می ئی همه که بقول مالصدرا علم به اشخاص، احاطه این

گذار، این دو تن را  شود و بنابراین شور الزم بوده است، قانون حاصل نمی

خواسته است. آنها باید  همکار برای قضات دیوان کشور و همه قضات می

گوید، در خور این دو  ببینند چه کسانی با مشخصاتی که قانون اساسی می

 مقام هستند و پیشنهاد کنند. 

این آقایان فاقد صفاتی هستند که قانون اساسی  گذشته از این،

 برای متصدیان این دو مقام قرار داده است. 

 دانند.  دین می آقای بهشتی گفت: بله ایشان ما را بی

طور است. در خانه آقای موسوی اردبیلی گفتم شما دین  گفتم: همین

 ندارید. پشت سر که نگفتم. 

 آقای خمینی لبنخند به لب آورد. 

ادامه دادم: این آقایان مجتهد نیستند. اگر تشخیص با شما  و من

دانید، سابقه قضائی ندارند. عدالت  است و خود بخود آنها را مجتهد می

هم ندارند و حاضرم این را در حضور و هم اکنون ثابت کنم. پس 

ام.  ام و نوشته انتصابشان قانونی نیست. من این مطلب را به شما هم گفته

خواستید بپرسید تا بگویم؟ امّا سه تن دیگر از  ائید میفرم چطور می

اعضای شورای قضائی نیز صفات الزم را ندارند و به رأی قضات نیز انتخاب 

 اند. بدین لحاظ این شورای قضائی قانونی نیست. نشده

که نیمی از اعضایش را این شورای  امّا شورای نگهبان نیز بدلیل این

 ونی نیست. قضائی معرفی کرده است، قان

امّا مجلس با انتخابات قالبی تشکیل شده است. دلیلش عدم 

 18مشارکت مردم در این انتخابات است. بقول خودشان بر روی هم 

درصد مردمی که حق رأی دارند در دور دوم بیشتر در این انتخابات 

درصد رأی دهندگان  01اند. پس این مجلس معرف حداکثر  شرکت نکرده

ر هم انتخاباتش صحیح بود، مجلس بعنوان نماینده بیشتر نیست. اگ

اکثریت مردم نبود. عالوه بر این در انتخابات مجلس تقلب هم بسیار 

 اند.  کرده

و دولت آقای رجائی تحمیل است. شما و این آقایان از طریق شما 

که این آقا نه مکتبی است، نه قانونی همین  اند. دلیل این تحمیل کرده

برخالف قانون تحمیل شده است و باز پذیرفته است. داند  است که می

جمهوری  آقای میرسلیم حس احترام به قانون داشت، گفت اگر رئیس

پذیرم. و بر فرض که تحمیلش اشکال  وزیری را نمی نپذیرد، من نخست

قانونی نداشته باشد، برخالف قانون اساسی، با امریکا با پا در میانی 

ها، به  مضاء کرده است. از قرار گفته الجزایریالجزایر، قرارداد خائنانه ا

اند به همین  تذکرات آنها نیز ترتیب اثر نداده، و بجد از آنها خواسته

ترتیب ننگین کار را تمام کنند گذشته از زیان مالی عظیمی که به کشور 

زده است و با رفیقش اموال این مردم را به امریکا بخشیده است، قانون 

ری از اصولش نقض کرده است و باید استعفا کند و اساسی را در بسیا

 تحت محاکمه قرار بگیرد. 

آقای خمینی دید راه فرار ندارد. اگر قرار بر اجرای قانون اساسی 

باشد، باید حضرات همه مرخص بشوند و زحماتی که برای استقرار 

کشیده شده است، بر باد برود. گفت: از حاال به بعد « استبداد فقیه»

 قانون عمل کنید. مطابق 

اند، از  ها را در دست گرفته«نهاد»اند و همه  گفتم: مقدمات را چیده

حاال به بعد مجلس و شورای نگهبان در دستشان است و به هر کار خود 

 پوشانند.  لباس قانون می

ئی هستید. به اوضاع  آقای خمینی گفت: بله شما آدم صادق و ساده

شناختید، آقایان  ا آمده بودید، اوضاع را نمیایران نیز وارد نبودید، از اروپ

 اند جلو...  اند و آمده اند و مواضع را گرفته زرنگ بوده

اند بیایند جلو، شما به  کنید، آقایان نگرفته لطفی می گفتم: شما بی

طرفی و سکوت کنید  اید. حاال کاری ندارد. شما اعالم بی تصرف آنها داده

اگر آقایان توانستند سرکارهایشان به مدت یک هفته، حتی سه روز، 

شود آقایان زرنگ هستند. با یک ارتش بدون اسلحه  بروند، معلوم می

آیم؟ شما  کافی، در برابر لشگر عراق ایستادم، چطور از پس آقایان برنمی

 گذارید. نمی

آقای خمینی گفت: پس چاره چیست، پس بیائید همه استعفا 

ه داده بود پس گرفتن. به هاشمی هائی را ک بدهید. شروع کرد به مقام

 ام... رفسنجانی که رسید گفت با شما کاری نیست، مقام شما را من نداده

آقای مهندس بازرگان صحبت کرد و گفت باید رفت روی خط تفاهم 

طرف بوجود بیاید و هر بار  که یک هیأت بی و دو پیشنهاد کرد یکی این

و مسالمت حل بکند و  تقصیر از هر طرف واقع شد، بطور کدخدا منشی

طرف  ئی از اعضایش تغییر بکنند و بی که اقالً شورای نگهبان پاره دیگر این

 بشود. 

آقای خمینی، از پیشنهاد تشکیل هیأت خوشش آمد. احمد آقا پسر 

او نیز پسند کرد و پیشنهاد کرد، اداره امور جنگ مطلق با من باشد و 

اری بکار دیگران نداشته باشم دیگران در این کار دخالت نکنند و منهم ک

 تا جنگ تمام بشود. 

ئی و هاشمی، با این پیشنهاد مخالف بودند. آقای  آقایان خامنه

صدر محبوبیت خود را در سپاه و  هاشمی گفت: ما نگرانی داریم، آقای بنی

کمیته از دست داده است و در ارتش و شهربانی و ژاندارمری محبوبیت 

بینیم. باید فرماندهی ارتش نیز از  ینده خطرناک میدارد، این امر را برای آ

 ایشان گرفته شود. 

بینید وقتی پیغام کردید کار  من خطاب به آقای خمینی گفتم می

دولت را به مجلس بگذارم و خود به کار نیروهای مسلح بپردازم گفتم 

آیند! و خطاب  کشد که به سراغ فرماندهی نیروهای مسلح می طولی نمی

اند، بدنه سپاه همه از  اشمی گفتم به شما اشتباه گزارش کردهبه آقای ه

 کنند و طرفدار من هستند.  صداقت و اصالت جانبداری می

صدر یک حسن دارد که همان حسن  آقای بهشتی گفت: آقای بنی

اش نیابد  عیب او هم هست. حسن او اینست که تا کاری را موافق عقیده

آن اینست که فکر خود را  کند و عیبش در همین حسن است و نمی

داند )نوارش هم موجود است( و برای ماها نیز نه  بزرگترین فکر قرن می

 توان با ایشان همکاری کرد.  شعور قائل است و نه دین. چطور می

کنید روانشناس خوبی هستید و گمان  من گفتم: شما فکر می

شما حکایت از کنید میدانید چه بگوئید که در آقا موثر بشود. امّا حرف  می

اید تا بدانید عمل به مقتضای عقیده بدون اصل  آن دارد که نه اهل عقیده

باید شور  شود. آدمی می قرار دادن نسبیت در اندیشه و عمل ممکن نمی

کند تا بتواند موافق عقیده عمل کند. و نه اهل علم هستید تا بدانید آنچه 

ئی که از توحید مایه  یشهام، درباره اندیشه علمی بوده است، اند من گفته

 گرفته است. 

دینی، صحیح است من گفتم شما دین ندارید و بوطن  امّا درباره بی

خویش نیز عالقه ندارید، اقالً بگذارید جنگ تمام بشود، بعد سر مرا 

 ببرید. 

کنید، من  آقای خمینی، خطاب بمن کرد که جنگ را شما نمی
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میلیون رائیش  00ر بسیار به صد کنم. و خطاب به جمع گفت آقای بنی می

هزارش غیرمسلمان باشد، بقیه  111میلیون، اگر  00نازد. از این  می

 شود.  کنم، کار شما تمام می مسلمانند، تکیف شرعی برایشان معلوم می

دانم به این مناسبت یا به مناسبت دیگری آقای خمینی گفت  نمی

ا را در این اطاق و آقای توانم شم کنم، من می من به نصیحت تنها اکتفا نمی

 بهشتی را در آن اطاق یک سال نگه بدارم. 

من گفتم ما را از هم دور نگه بدارید وگرنه آسایش از خانه رخت 

 برخواهد بست و همه خندیدند. 

که باز آقای مهندس بازرگان صحبت کرد که وضع کشور  مثل این

بیایند. و آقای بحرانی است و باید کاری کرد که مردم از نگرانی بیرون 

موسوی اردبیلی هم صبحت کرد تقصیرهائی برای دو طرف شمرد و 

های دیگر بیادم نیست با چه عباراتی و به چه منظوری به  صحبتی از گروه

میان آمد که آقای خمینی خطاب به من و آقای مهندس بازرگان گفت، بله 

مجلس او  کنید و آقای بازرگان هم از وکالت شما آقای رجوی را مسلح می

 کند.  حمایت می

 من گفتم: مگر حق حیات ندارد؟ زندگانیش در خطر بود. 

 آقای خمینی گفت: به جهنم. 

های دیگر هم، گله کردن و تقصیر ثابت کردن بگردن  بهر رو، حرف

اند. قرار شد آقای خمینی بروند  یکدیگر، به میان آمدند که بیادم نمانده

ه نتیجه برسانیم، پس از رفتن آقای خمینی، اطاق دیگر و ما بمانیم کار را ب

آقای رجائی صحبت کرد و بمن گفت شما حق نیست به امام بگوئید شما 

نباید خالف قانون اساسی بکنید. این انقالب مدیون ایشان است و هر چه 

مصلحت بدانند باید بکنند. ایشان مختار هستند به قانون اساسی عمل 

به او جواب دادم: شما روضه الزم نیست  کنند یا نکنند. با برافروختگی

گوئید شما و  اید و دروغ می اید و بلد نشده بخوانید، دیر به کالس ریا رفته

کنید و این حرف شما هم  جمع شما به هیچ حرف امام اعتناء و عمل نمی

مثل این میماند که بگوئید نباید به پیامبر گفت شما خود نباید خالف 

کنید. اگر امام خود به قانون اساسی که به  اید عمل دینی که آورده

کردید برخالف  کرد، شما چگونه جرأت می تصویب رسانده است عمل می

آن قانون عمل کنید؟ کار به عصبانیت از دو طرف کشید که ساکت کردند 

و بعد از گفتگوهای بسیار هر کس پیشنهادهائی نوشت که منعکس کننده 

هنده بود و مقاصد بعدی مجریان موضع اجتماعی ـ سیاسی پیشنهاد د

 کودتای خزنده را نشان میداد: 

من پیشنهاد کردم نهادها قانونی گردند و شورای نگهبان حتماً با 

طرف شود. و دست کم درباره امور جنگ هیچگونه  تغییر اعضاء بی

 مداخله و کارشکنی در کار من نشود. 

به اختیار آقای مهندس بازرگان، پیشنهاد کرد امور جنگ یکسره 

سرو صدا حل  من باشد و یک هیأت سه نفری تشکیل بشود اختالف را بی

 طرف بشود.  بکند و در ترکیب شورای نگهبان نیز تغییر داده شود تا بی

ئی، پیشنهاد کردند که فرماندهی  آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه

همه کل قوا از من گرفته شود و به یک هیأت سه نفری واگذار گردد. من 

نهادها را به رسمیت و قانونیت بشناسم و شورای نگهبان وضع مرا از 

 لحاظ اختیارات معلوم کند و در همان حدود عمل کنم. 

آقای موسوی اردبیلی، پیشنهاد بینابینی داد. آقای احمد خمینی از 

او خواست که او نیز بنویسد که اداره امور جنگ با من باشد و او هم 

 نوشت. 

پیشنهاد خود را نخواند. آقای احمد خمینی گفت  آقای بهشتی

پیشنهاد او این بود که یک طرف از دو طرف کنار برود بگذارد طرف دیگر 

 کارش را بکند. 

 ئی هم در حرفهائی که زد همین نظر را اظهار کرد. آقای خامنه

اش درباره  ئی آقای خمینی و پس از آن نامه بعد اعالمیه ده ماده

کار هیأت سه نفری منتشر شدند. معلوم شد که هنوز به  اختیارات و نحوه

جمهوری متقاعد نشده است امّا جهت گیریش درباره هیأت  حذف رئیس

اعتنا است و  کرد که همچنان به قانون اساسی بی سه نفری آشکار می

دهد و عمل او در  برخالف قانون اساسی به سه نفر اجازه همه کار را می

استقرار استبداد است. و در نهایت با حذف  جهت حاکمیت مالتاریا و

ریاست جمهوری موافقت خواهد کرد. و نیز بر من روشن شد که 

اند باید سرعت عمل بخرج  گردانندگان اصلی کودتای خزنده، فهمیده

بدهند. باید کار مرا تمام کنند. بر ارتش و ژاندارمری و شهربانی مسلط 

ار خود درآورند و پیش از آنکه دیر بشوند و دستگاه اداری را کامالً به مه

 شود، وضعیت را نجات بدهند. 

گونه تعیین هیأت سه نفری اعتراض کردم و پس از  من به این

تشکیل شدن به آنها نوشتم کارشان برخالف قانون اساسی است، قرار 
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 انتخاب نماینده

ای آقای خمینی، هیئت سه نفره حل اختالف  دهبراساس بیانیه ده ما

ای پیدا کرده بود، همه به تکاپو افتاده و فعالیتها هم از  نقش تعیین کننده

صدر و هم از جانب احمدآقا خمینی  جانب همکاران و دوستان آقای بنی

صدر چه کسانی را  شروع شد و همه مترصد بودند که آقای خمینی و بنی

 عضویت در هیئت انتخاب خواهند کرد.  به نمایندگی خود برای

آقای امیرحسینی برایم نقل کرد که من و بعضی از دوستان که 

سخت نگران بودیم، بعد از مشورت با هم به این نتیجه رسیدیم که تنها 

کسی که برای این کار مناسب است و قدرت ایستادگی در برابر دیگران و 

و استدالل هم این بود که حتی اهلل پسندیده است  آن دسته را دارد، آیت

اگر وی نتواند در برابر دو نماینده دیگر ایستادگی کند حداقل این قدرت 

نظر  و شهامت را دارد که بیاید و استعفا بدهد و بگوید که این هیئت بی

صورت کار هیئت خود بخود تمام  دهم که در این نیست و من استعفا می

 شود.  می

پسندیده صحبت شد و او هم قبول کرد که  برای این کار با آقای رضا

 اهلل صحبت بکند و او را به انجام این کار راضی نماید.  با آیت
اهلل با وجود کهولت سن و  اهلل صحبت کرده بود و آیت وی با آیت

صدر را بپذیرد  مشکالت زیاد حوزه قبول کرده بود که نمایندگی آقای بنی
زیاد ایشان در حوزه علمیه قم و و قرار گذاشته شده بود که بعلت کار 

کهولت سن، جلسات شورا را هم بگویند یا بخواهند که در قم برگزار 
صدر  شود. بعد از اینکه همۀ کارها آماده و روبراه شد. خدمت آقای بنی

اهلل  رفتم و ماوقع را گزارش کردم و گفتم لطفاً ماشینی بفرستید تا آیت
جا ابالغ کنید و به رادیو  م او را همینپسندیده را بیاورند اینجا و شما حک

 تلویزیون هم بدهید تا آن را اعالن و قرائت کنند. 
صدر در جواب گفتند که صالح نیست که آقای پسندیده  آقای بنی

 انتخاب بشود.          
ها مقدمات کار را فراهم کرده و همه چیز  من اصرار کردم که ما و بچه
صدر  اهلل پسندیده بگوئیم که آقای بنی یتروبراه است. حاال چگونه به آ

صدر در جواب گفت من خودم به رضا  موافق انتخاب شما نیستند. بنی
گویم که صالح آقا نیست و شأن آقا باالتر از اینهاست که  پسندیده می

خود را درگیر این کار و آقای خمینی کند و آقای خمینی هم با آقای 
 0پسندیده موافق نیست.

ین آقای علی امیرحسینی رابط ویژه ریاست جمهوری در عالوه بر ا
                                                           

ـ گفتگو با آقای امیرحسینی در رابطه با هیئت سه نفره حل اختالف در لندن در 0
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ای، احمد آقا  گفتگویی با اینجانب نقل کرد که بعد از اعالم بیانیه ده ماده
خواهم نماینده خودم را  آمد و گفت که آقای خمینی گفته است که من می

صدر تعیین کنم که بعداً نگوید که مخالف من بود. بعد  با مشورت آقای بنی
صدر با آقای محمد خاتمی چیست؟ آقا با ایشان  که نظر آقای بنی افزود

 موافق است. 

بود که آقای خمینی، خود آقای بهشتی را  من گفتم که بهتر می

کردند. احمد آقا گفت مگر او از  فرمودند و کار را تمام می انتخاب می

طرفداران بهشتی است. گفتم بله او از دوستان نزدیک آقای بهشتی است 

ه طرف اصلی دعوا است. احمد آقا پاسخ داد پس حاال که اینطور شده او ک

 گذاریم.  را کنار می

صدر بگوئید که  وی قبل از این گفت که آقا گفته است به آقای بنی

آقای الهوتی را نماینده خودش نکند که کار من با او تمام است. اگر چنین 

پس آقا تهدید هم  کنم. در جواب گفتم، خوب کاری بکند من تحمل نمی

کنند که چه کسی انتخاب بشود و یا نشود. احمد آقا گفت، در هر  می

گویم. بعد از  صورت این نظر آقاست و من حرف آقای خمینی را به شما می

 اهلل مهدوی کنی چیست؟  آن پرسید که نظر شما در مورد آیت

ا، صدر بپرسم. گفت پس نماینده بعدی آق من گفتم، باید از آقای بنی

صدر هم موافق است، آقا حکم او را  آقای مهدوی کنی است. اگر آقای بنی

 بدهد. 
صدر آقای اشراقی را نماینده  بعد از آن اضافه کرد که اگر آقای بنی

صدر است و او را  خود بکند خیلی مناسب است چون هم دوست آقای بنی
به آقای  دوست دارد و هم داماد آقاست و روی آقا نفوذ دارد. من آمدم و

صدر گفتم که احمد آقا چنین گفته است و چنین مذاکراتی شده  بنی
صدر هم در جواب گفت که من آقای اشراقی را نماینده  است آقای بنی

کنم و استدالل کرد که اگر ما به آقای اشراقی حالی کردیم که  خود می
سخ کند و کار تمام است. در پا حق باماست و او به آقا گفت، او قبول می

صدر گفتم، او کسی نیست که بیاید و اعالن بکند و در برابر  آقای بنی
گوید و  صدر گفت، حداقل به آقا می بهشتی و حزب بایستد. آقای بنی

شود. بعد گفت بگوئید  وقتی آقا فهمید که حق با ماست، مسئله تمام می
صدر آقای اشراقی را به نمایندگی خودش انتخاب خواهد  که بنی

 {483.}کرد
عالوه بر آنچه که احمد آقا با آقای علی امیرحسینی در میان 

صدر برای هیئت سه  گذاشته بود، در رابطه با انتخاب نماینده آقای بنی
نفره، احمد آقا با آقای احمد سالمتیان هم رابطه دوستی برقرار کرد و 

ای در این رابطه با وی برگزار شد و یکی از جلسات هم که در  چند جلسه
ل خود آقای سالمتیان بود و منهم در آن شرکت داشتم وی نیز موافق منز

صدر، آقای اشراقی را به نمایندگی خودش انتخاب کند و  بود که آقای بنی
صدر  کرد که بهترین کسی که آقای بنی اصرار داشت و استدالل می

 تواند انتخاب کند آقای اشراقی است.  می
زرگان داشتند و خود آقای ها هم نظر بر مهندس با بعضی از بچه

بازرگان هم پیغام داده بود و پیشنهاد کرده بود که خوب است که آقای 
صدر، آقای رضا صدر که خودش قبالً آخوند بوده و به راه و روش  بنی

داند، بعنوان نماینده خودش  حوزه مسلط است و شگرد آخوندها را هم می
 {484انتخاب بکند.}

صدر در سفر و  آجودان حضور آقای بنیآقای مصطفی انتظاریون که 
که با هم در زندان بودیم نقل کرد، من به آقای  30حضر بود در سال 

صدر پیشنهاد کردم که آقای جعفری را برای این امر انتخاب کنید،  بنی
داند و هم قاطع است و هر جا  چون هم نظرات و مواضع شما را خوب می

تاد و در صورت لزوم استعفا خواهد الزم باشد، در مقابل آنها خواهد ایس
 داد.

 

 هیأت سه نفره حل اختالف و نماینده بنی صدر

کوشش برای انتخاب آیت اهلل پسندیده، مهندس بازرگان، رضا صدر  

و یا ... به عنوان نماینده بنی صدر به جائی نرسید و سر انجام آقای بنی 

حل اختالف  صدر اشراقی را به عنوان نماینده خود در هیئت سه نفره

انتخاب کرد.  احمد آقا که به جد مترصد بود که ببیند آقای بنی صدر چه 

کسی را به عنوان نماینده خود در هیئت انتخاب می کند، و پیغام هم 

صدر بگوئید که آقای الهوتی  آورده بود که آقای خمینی گفته به آقای بنی

رش هم برای را نماینده خودش نکند که کار من با او تمام است و تی

انتخاب آقای سید محمد خاتمی به سنگ خورد، کوشش می کرد که از 

راه دوستی و خیرخواهی، آقای بنی صدر آقای اشراقی را نماینده خود 

کند و چنین نیز شد. حال به آن طرف نگاه کنیم که چرا کوشش می کرد 

ان که آقای اشراقی انتخاب شود؟ آقای بنی صدر با انتخاب اشراقی به عنو

نماینده اش در هیئت سه نفره حل اختالف، با دست خود، ریش و قیچی 

را به طرف دیگر واگذار کرد. او حساب نکرده  بود  که اوالً آقای اشراقی 

شخصیتی نیست که در برابر بهشتی ایستادگی کند ثانیاً او حقایق را با 

دید آخوندی و روحانیت که همه چیز را ملک طلق خود می پندارند، 

خواهد دید و نه دید آزادی خواهی و ملی و ثالثاً چون آقای خمینی را از 

معادله قدرت خارج ساخته و به او به عنوان شخص بیطرف و یا کسی که 

وقتی حقیقت را بفهمد، طرف حق خواهد ایستاد می نگریست، و همه 

چیز را از چشم دکتر بهشتی می دید، حساب نکرده بود که با خود آقای 

طرف است و بدینسان بود که آقای اشراقی را به عنوان نماینده خمینی 

خود انتخاب کرد. بعد در آن فاز آخر که  آقای اشراقی همراه با دو نماینده 

دیگر با بستنن روزنامه انقالب اسالمی موافق شده بود و بعد هم مستقیم 

علیه بنی صدر موضع گرفت، در آن موقع بنی صدر می خواست که او را  

ز نمایندگی خود خلع کند که کار از کار گذشته و دیگر دیر شده بود. ا

حدود ده ماه بعد   احمد آقا در مصاحبه با اطالعات آشکار کرد که اوالً در 

من تمام  کارهایی که در »تما امور با هاشمی رفسنجانی مشورت می کرده 

جام دهم با رابطه با او ]منظور بنی صدر است. ن.[ و جناح او می خواستم ان

امام مشورت می کردم و اکثراً با آقای هاشمی هم مشورت می کردم. من 

« می توانم بگویم که کاری نبود که بدون مشورت با آقای هاشمی بکنم.

؛ به 039، داود علی بابائی، ص 7بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ ج 

هشت ماه  اردیب 9و پنجشنبه  8نقل از: روزنامه اطالعات، چهار شنبه 

.  و ثانیاً چگونه عمل کرده تا آقای بنی صدر آقای اشراقی به عنوان  0330

نماینده خودش انتخاب بکند.  بنی صدر از روی ساده نگری، خوش باوری، 

خوش بینی و یا.. از آنها رودست خورده  و با دست خود توپ را توی گل 

 خود شوت کرد.  

ل خود را در مورد هیأت سه احمد آقا در مصاحبه با اطالعات حرف د

نفره و بویژه  نماینده بنی صدر ده ماه، بعد از حذف وی زده است. وی در 

س: راجع به هیأت سه نفره که بعد از اعالمیه ی امام »رابطه با سئوالِ:  

تشکیل شد و قرار شد به اختالفات طرفین مخاصمه رسیدگی کند نکات 

 «مهم اگر هست به گوشیم.

ج: مثالً یکی از مواردی که با آقای هاشمی » دهد:چنین پاسخ می 

مشورت کردم همین مورد بود. ما می خواستیم ترکیب این هیأت به 

صورتی باشد تا به صورت دقیق و واقعی آن چه اتفاق می افتد بررسی 

شود اگر بنی صدر شخصی را انتخاب می کرد که جرأت نمی کرد بگوید 

اوز نموده، به محض این که آن دو بنی صدر اشتباه کرده و از حدش تج

نماینده یعنی نماینده امام و نماینده دوستان مطلبی به ضرر او می گفتند 

نماینده او استعفا می کرد و هیأت از هم می پاشید، لذا قرار شد شخص 

نماینده او کسی باشد که به مسائل به همان صورتی که هست بنگرد و 

 استعفا ندهد.
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)رحمت اهلل علیه( را در نظر گرفتم. او می گفت من آیت اهلل اشراقی 

در این مسئله آبروی من می رود. من گفتم: برای خدا قبول کن! حاضر 

شد. ولی تیپ بنی صدر حاضر نبودند، لذا دیدید که فردی که او 

بایست انتخاب کند خیلی دیر انتخاب شد. من شدیداً تالش کردم تا  می

شد که هیأت به هم نمی خورد و می  آن ها قبول کردند. خیالمان راحت

دانستم که این اوست که دائماً به دستور گروه ها و سازمان ها خطا می 

کند و باالخره هم دیدید که آقای اشراقی در اعالمیه ای گفت: هرچه 

کردیم تا او بر طبق قانون اساسی عمل کند نشد که نشد. الزم دیدم در 

کسی که خودش را حاضر شد در  اینجا از آیت اهلل اشراقی به عنوان

اختیار اسالم بگذارد تقدیر نمایم. البته آقای اشراقی گاهی هم موضع 

هایی می گرفت که آن ها نگویند تو حتی یک کلمه به نفع ما نگفتی. در 

این قضیه هم با امام مشورت کردم و استداللم را خدمت ایشان عرض 

م و راقی مشورت کردکردم و با آقای هاشمی هم در انتخاب آقای اش

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ )«ایشان هم استدالل مرا پذیرفت

 8؛ به نقل از: روزنامه اطالعات، چهار شنبه 073، داود علی بابائی، ص 7ج 

 .(0330اردیبهشت ماه  9و پنجشنبه 

من تمام  کارهایی که در رابطه با او ]منظور بنی » وی تأکید می کند: 

.[ و جناح او می خواستم انجام دهم با امام مشورت می صدر است. ن

کردم و اکثراً با آقای هاشمی هم مشورت می کردم. من می توانم بگویم 

که کاری نبود که بدون مشورت با آقای هاشمی بکنم. البته به غیر از 

امجدیه که باید بگویم اشتباه کردم و به این اشتباه اعتراف می کنم و این 

اشتباه کرد به آن اعتراف کند خود یک شجاعت  که آدم اگر

، داود علی بابائی، ص 7بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ ج )«است.

اردیبهشت  9و پنجشنبه  8؛ به نقل از: روزنامه اطالعات، چهار شنبه 039

 ( 0330ماه  

ای آقای خمینی به عنوان  مهمترین مرحله کودتا با بیانیه ده ماده

یستی بدان عمل شود و پذیرش آن بویژه از سوی آقای قانونی که با

صدر، به اجرا درآمد. در حقیقت زیر بار آن رفتن، مشروعیت قانونی،  بنی

شد، و پس  فوق قانون اساسی قائل شدن برای آقای خمینی محسوب می

از آن افتادن در دام حکمیت که نتیجه آن زمینه شرعی و قانونی مهار 

 وی را بدنبال داشت.  ریاست جمهوری و یا حذف

، آقای اشراقی را بعنوان نماینده 0331فروردین  08صدر در  آقای بنی

سازد که تا  خود، برای هیئت سه نفره انتخاب کرد. این انتخاب روشن می

کرده که آقای خمینی، خارج از معادله و  صدر فکر می تاریخ فوق آقای بنی

طرف  و یا حداقل بی حامی و پشتیبان وی در لحظه حساس خواهد بود

اش شود که حق با وی است، جانب ایشان را خواهد  است و اگر معلوم

گرفت و مناسبترین کس برای چنین مأموریتی آقای اشراقی است. 

جمهوری در هیئت سه نفره،  انتخاب آقای اشراقی بعنوان نماینده رئیس

 کنی، توپ را عوضی تو گل خودی زده باشد.  مثل این بود که بازی
 

 تأسنجی قبل از شروع کار هی وضعیت

، کار خود را آغاز کرد و اولین 13/0/0331هیئت سه نفره در تاریخ 

فروردین انتشار پیدا کرد. امّا قبل از اینکه  11اطالعیه آنها در تاریخ 

سنجی بعد از  هیئت رسماً کار خود را آغاز کند. برای آزمایش و وضعیت

، 31فروردین  07وع کار هیئت در تاریخ ای و قبل از شر بیانیه ده ماده

صدر، بدستور آقای عابدی بازپرس  مدیر مسئول روزنامه میزان آقای رضا 

اخالل در امنیت کشور و سه شعبه ویژه بعلت نشر مطالب خالف واقع، 

 {481افترا و اهانت، بازداشت و روزنامه توقیف گردید.}

ان بازرگان و بر اثر کوشش و مساعی جدّی ریاست جمهوری، آقای

سحابی و سایر اعضاء نهضت آزادی، ملیون و روحانیون آزادیخواه در 

دادگاه عمومی تهران، از روزنامه رفع  30شعبه  31فروردین  30تاریخ 

 {483توقیف بعمل آورد و مدیر مسئول آن آزاد گردید.}

و همآهنگ کردن  توجّه ویژه، روزنامه انقالب اسالمی به این مسئله

تحد و یکپارچه همۀ آزادیخواهان تا رفع توقیف از روزنامه میزان مبارزه، م

روزنامه انقالب اسالمی، بطور مشروح  108تا  117های  را در شماره

 توانید مورد مطالعه قرار دهید.  می

که روزنامه میزان را بستند و آقای رضا صدر  0331فروردین  07شب 

یاست جمهوری با مسئول آن بازداشت گردید، کشیک آن شب دفتر ر

آقای )ح.س( بود. وی در این رابطه به آقای موسوی اردبیلی دادستان کل 

کشور تلفن کرد و گفت، آخر این چه وضعی است، چرا و بچه دلیل 

اند؟ آقای موسوی اردبیلی طبق روش مخصوص  روزنامه میزان را بسته

 خودش یعنی روش ابوموسی اشعری گفت نگران نباشید. 

اند، شاید خالف  شاید کارهایی کرده باشد که بسته شود. درست می

دانم ولی مسلم است که کاری کرده است. در  قانون عمل کرده باشد، نمی

 شود.  حساب و کتاب کاری انجام نمی جمهوری اسالمی بی

شود، بگوئید، شاید کاری کرده باشد،  آقای )ح.س( گفت، اینکه نمی

دانم وقتی شما که دادستان  یشایدخالف قانون عمل کرده است و من نم

دانید پس چه کسی باید بداند؟ سپس آقای موسوی اردبیلی  هستید، نمی

دانیم که کاری برخالف قانون  دانید، ما هم می گفت آقا شما که می

 شود.  اند، شاید هم اشتباه شده باشد، معلوم می کرده

در این لحظه آقای )ح.س( گفت، این چه موضعی است از جانب 

ستان کل کشور که شاید اشتباه شده باشد. شاید خالف کرده است. داد

ای را بست. ما که ساکت  شود با این شایدها و نشایدها روزنامه مگر می

نشیند و کار خودش را  روزنامه انقالب اسالمی ساکت نمینشینیم.  نمی

کند. در این موقع دادستان آب پاکی را روی دست آقای )ح.س(  می

بندیم یعنی  او را هم می« بندیم. مینگران نباشید او را هم » ریخته و گفت:

 {487بندیم.} که روزنامه انقالب اسالمی را هم می این
 

 ت وسیله اشراقیأپیام آشکار هی

اندکی بعد از آغاز کار هیئت سه نفره کامالً مشخص شد که هیئت نه 

نگاه طرفانه و به قصد حل اختالف  طرف نیست و مسائل را بی تنها بی

کند، بلکه خود مدعی پر و پا قرص ریاست جمهوری است و آقای  نمی

 اشراقی هم همگام و هم رأی دو نماینده دیگر است. 

 3جمهور، در هیئت سه در تاریخ  آقای اشراقی نماینده رئیس

ای با خبرگزاری پارس و روزنامه انقالب اسالمی در  اردیبهشت در مصاحبه

که معلوم است این  تا جائی»س که پرسید: پاسخ به سؤال خبرگزاری پار

که  هیئت )سه نفری( برای رسیدگی به مسئله دانشگاه تشکیل شد و این

مقصر دانشگاه شناخته شود و همچنین برای رسیدگی به تخلفات 

مسئوالن است و از آنجا که شما فرمودید، این هیئت برای حاکم کردن 

پس وظیفه اصلی یکی و محکوم کردن دیگری تشکیل نشده است، 

 {488«}هیئت چیست؟

از اینکه گفتم هیئت قصد ندارد که یکی را حاکم کند و یکی »گفت: 

را محکوم منظورم این است که تمام همت ما این نیست. واالّّ چه بسا اگر 

مدارکی به این هیئت ارائه بشود. به محکومیت مسئولی و حاکم بودن 

و در خط امام بودن و انقالب  ای مسئول دیگری و یا محکوم بودن روزنامه

بودن روزنامۀ دیگری، حکم کند. امّا همت ما برای این نیست این تفتیش 

که برای مسئولین جرمهایی پیدا کنیم و به سر آنها بکوبیم...  کنیم، بطوری

که کسی جرمی کرده باشد و ما به جرم او  امّا این منافات ندارد با این

ستور و فرمان امام عمل بکنیم. و آخر کنیم و بعد طی آن د رسیدگی می

خواهم بگویم آنچه  االمر هم به آقای دادستان کل معرفی کنیم. ولی می
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که نظرم امام بوده است. و این روح فرمان امام است و ما دنبال این روح و 

زدایی و رفع اختالف بشود. وای بسا که  گردیم که تشنج به دنبال این می

این باشد که یک مسئولی مواخذه و از کار  در یک موردی رفع اختالف

برکنار بشود. امّا خدا نکند که برای مسئولی چنین گرفتاری پیش 

  {489}«آید.

خبرنگار انقالب اسالمی نظر آقای اشراقی را در مورد بحث آزاد و 

تواند، در  اینکه به عقیده ایشان بحث آزاد بین مسئولین مملکتی می

 گیرد؟ پاسخ داد: رادیو و تلویزیون انجام ب

که  در وضع فعلی بین مسئوالن مملکتی صالح نیست. بدلیل این»

نگار  العاده است و شما برادران روزنامه وضعیت جنگی است و اوضاع فوق

متوجه این نکته باشید که زمان جنگ یک زمان استثنایی است و علت 

تشکیل این هیئت هم بخاطر زمان جنگ است واال این مملکت هیئت 

دهند و  زم ندارد. چرا که خود مسئولین کارهاشان را تشخیص میال

درایت دارند و به کارهایشان بصیر هستند و انشاءاهلل از خط مستقیم 

 شوند.  منحرف نمی

بنابراین، زمان جنگ چون حالت استثنایی دارد من به هیچ وجه 

دانم. مسئولین مملکتی را دعوت کنیم تا بیایند و مناظره  صالح نمی

تلویزیونی بکنند. چرا؟ چون قهراً طرفداران غالب خوشحال هستند و 

طرفداران مغلوب ناراحت و وقتی ناراحتی و راحتی با هم برخورد کردند. 

 {491«}کشاند. میکند و جامعه را به فساد  خود این ایجاد عقده می

دهد: البته برداشتی که شخص من از بحث آزاد  خبرنگار توضیح می

ت که در بحث آزاد مهم روشن شدن حقایق و مبهمات است دارم، آن اس

 نه غالب شدن یک طرف و مغلوب شدن دیگری. 

دانید، همیشه وقتی مسئله  بله، می»دهد:  آقای اشراقی توضیح می

شود، وقتی که باطل روشن شد، طرفداران  روشن شد، باطل هم روشن می

ما درگیری ایجاد شوند و نسبت به جامعه  ای می باطل سرافکنده و عقده

کنند. و این در جو فعلی )زمان جنگ( اشکال دارد. چرا که در زمان  می

جنگ باید از هر حیث آرامش در داخل مملکت حکومت کند و دیگر 

 {490«}نباشد.جنگ داخلی، حتی جنگ اعصاب در داخل 

چون »پرسد بنابراین  خبرنگار که مطلب را دقیقاً گرفته است می

ثنایی است، پس مثالً مطبوعات اینجور نباشد. فالن اوضاع جنگی و است

خواستیم مقصودتان را از کلمۀ استثنایی  روزنامه توقیف شود و ... لذا می

 بیشتر تشریح بکنید. 

گویم، اگر در زمان جنگ برای  من صریح می»آقای اشراقی گفت: 

ای ولو هر چه خوشنام، مضر تشخیص داده شود،  پیروزی ما یک روزنامه

ای هم تعطیل بشود هیچ مانعی  روزنامه باید تعطیل شود... اگر روزنامه این

گویم این زمان استثنائی است. البته من در حال  ندارد این است که من می

ای سراغ ندارم. یک وقت ذهنتان نرود به اینکه من  حاضر چنین روزنامه

زنامه خواهم به روزنامه انقالب اسالمی ایراد کنم. چرا که موضع رو می

انقالب اسالمی از لحاظ انتقادات تندش فعالً در حال بهتر شدن از سابق 

 {491.«}است

شود گفت که مسائل نباید روشن بشود،  پیام را روشنتر از این نمی

شود، وقتی باطل  وقتی مسئله روشن شد، باطل هم روشن می»چون 

ها  امهو روزن« شوند ای می روشن شد، طرفداران باطل سرافکنده و عقده

 حق ندارند در روشن کردن مسائل گام بردارند. 

صدر و روزنامه انقالب اسالمی بود،  و این بیان دقیقاً متوجه آقای بنی

زیرا طرف مقابل یک « مسئولی مواخذه و از کار برکنار شود»که ای بسا 

شد. به  مجموعه بود که برکناری هر کدام از آنها، متوجه دیگر آنان نیز می

ل ساده که امضای بیانیه الجزایر که به موضوع اصلی برخورد این دلی

تبدیل شده بود، آقای نبوی از طرف آقایان بهشتی، رجائی، هاشمی 

رفسنجانی و با موافقت آقای خمینی، آن را امضاء کرده بود. حال برکناری 

یکی، برکناری مابقی را در بطن خود داشت و این برای آقای خمینی 

بر حرفهای گذشته خود قلم بطالن بکشد و انحصارگری غیرممکن بود که 

را وسیله آنان تأیید نکندو اجازه دهد شیرازۀ امور از دست خودش بیرون 

بود و  صدر تنها بود و برکناریش تنها متوجه خود وی می برود. امّا آقای بنی

 نه کس دیگری. 

 صدر را نظر به اینکه آقای خمینی، روحیه و روانشناسی آقای بنی

شناخته بود، برای بدست آوردن فرصت مناسب و چیدن میوه رسیده، با 

داد و بدین  به نعل و به میخ زدن وی را در وضعیت خوف و رجاء قرار می

شد تا وی دست به عمل جدی بزند و یا تصمیم قاطعی در  طریق مانع می

 حلهای دیگری بیندیشد.  مورد وضعیت خود بگیرد و یا به راه

صدر حرفهای تو خالی و ظاهری آقای  آقای بنیبه همین علت 

شد، فوری  خمینی که تعریفی و یا تشویقی از زبان ایشان جاری می

گرفت. امّا آنجاهائی که حمله به وی بود و یا با ایماء و اشاره و غمض  می

گشت و گاهی  داشت غافل می عین، طرف مقابل را به حمله علیه وی وامی

داد.  لیه خودش را به طرف مقابل نسبت میافتاد که حمله ع اتفاق می

 0خرداد آقای خمینی. 3بویژه سخنرانی 
 

 ت و بستن روزنامهأهی

از مسئولین مطبوعات،  31/0/31هیئت سه نفر حل اختالف در تاریخ 

ای با آنها، در وزارت کشور دعوت بعمل آورد و  برای شرکت در جلسه

می در آن جلسه شرکت اینجانب بعنوان نماینده روزنامه انقالب اسال

کردم. در بحثی که هیئت با مسئولین مطبوعات ـ که در حقیقت طرف 

خطاب آنها روزنامه انقالب اسالمی و میزان بود ـ داشت، کامالً مشخص 

بود که هدف بستن دو روزنامه فوق است و این جلسه هم برای خالی 

جت نیز نبودن عریضه و وانمود کردن به مردم که ما با آنها اتمام ح

باشد. گزارش جلسه ذکر شده و هدف نهایی آن را به اطالع  ایم، می کرده

ریاست جمهور رساندم و پس از سنجیدن جوانب کار و کم و زیاد کردن تا 

که ممکن بود برای اطالع مردم، ریشه و خالصه بحث آن جلسه را  جائی

تحت عنوان حضور در جلسه هیئت سه نفره حل اختالف در سرمقاله 

 {493.}به رشته تحریر در آوردم 31اردیبهشت  01نبه ش

بر من مسلم شده بود که روزنامه در آینده بسته خواهد شد و لذا به 

دوستان گفتم، هر کسی هر چه دارد، تا وقت باقی است برای انتشار آماده 

 31کند که عنقریب روزنامه بسته خواهد شد. همچنانکه ذکر شد در 

ای  جراید کشور را )پنج روزنامه( به جلسه فروردین هیئت، مسئولین

دعوت کرد. در آنجا معلوم شد که هدف بستن روزنامه انقالب اسالمی 

تخلف  03است. سخنگوی هیئت خطاب به اینجانب گفت، روزنامه شما 

دارد. با اصرار من که تخلفات کدامها هستند، مگر جلسه برای این نیست 

ه با هیئت بدانند تا ایراد و اشکالها که مطبوعات وضع خودشان را در رابط

برطرف شود. پاسخ این بود که پرونده روزنامه شما برای رسیدگی ارسال 

شود. اصرار که پس چرا مرا به این جلسه دعوت کردید، اگر برای اتمام  می

حجت هم باشد که الاقل بایستی تخلفات گفته شود تا شاید توانستیم و 

 خود را اصالح کردیم. 

تخلف را عنوان کردند و یک تخلف را  03رار، دو تخلف از آن با اص

صدر گفته بودند تخلفاتی که عنوان کردند، طبعاً  هم بعداً به آقای بنی
                                                           

ای شک باقی خرداد آقای خمینی برای نمایندگان مجلس، ج 3ـ سخنرانی 0
خرداد  01صدر  نگذارد که هدف اصلی حمله به ریاست جمهوری است امّا آقای بنی

اند هر کس قانون  یک هفته نیست که آقای خمینی گفته»مصاحبه کردند و گفتند: 
، 31خرداد  01انقالب اسالمی، یکشنبه « االرض است. را اجراء نکند، مفسد فی

 .111شماره 



 

 004 

 ها باشد که عبارت بود از:  بایستی مهمترین

محکومین دادگاه ویژه مواد مخدر در »یتر زده است ـ چرا روزنامه ت0

بانهای تهران تیرباران مقابل چشمان حیرت زده مردم در خیا

 {494«}شدند

ـ چرا ما با آقای مهدی هادوی اولین دادستان انقالب و عضو 1

اگر بنا باشد پاسخ »ایم که او گفته است  شورای نگهبان مصاحبه کرده

ها بنام تو انجام  قانونی انتقاد زندان باشد باید گفت ای قانون چه بی

 {491«}شود می

صدر گزارش شده بود، این  آقای بنی ـ تخلف سوم روزنامه که به3

بود که چرا ما صفحه اول روزنامه میزان را پس از آزادی، در روزنامه خود 

 0ایم. کلیشه کرده
 

 تسریع در پردۀ نهایی کودتا

ای و علیرغم اینکه بیانیه مقرر  بالفاصله بعد از اعالم بیانیه ده ماده

بوط به مقام دیگر دخالت هر یک از مقامات در امور مر»داشت که  می

و نبایستی در امور یکدیگر دخالت کنند، مجلس، « برخالف قانون است.

دستگاه قضایی، دولت و ارگانهای سرکوبگر با حمایت و همکاری هیئت 

سه نفره، دست بکار شدند که تا جائی که ممکن است ریاست جمهوری را 

را قطع  های مردمی، اختیارات قانونی و صدای وی تضعیف کرده و ریشه

کنند. و برای روی صحنه آوردن هر چه زودتر پردۀ نهایی کودتا، بطرق 

 مخلتف دست بکار شدند: 

 ـ  دخالت در امور فرماندهی و جنگ و کارشکنی در کار صلح.0

بیانیه که ناظر به فرماندهی کل قوا، اطاعت از  1و  4، 3مواد 

مسائل دفاع فرماندهی کل قوا، دخالت نکردن در امور جنگ و رسیدگی 

در شورایعالی دفاع و پس از تصویب، تصمیم اجرا با فرماندهی کل قوا بود، 

کردند و لذا  با دخالت عمدی خود، در این حوزه نیز کارشکنی را شروع 

هیئت صلحی که آمده بود و با اجازه و تأیید آقای خمینی قرار بر متارکه 

شناخته شدن مفاد  میلیارد دالر خسارت و معتبر 11ـ  31جنگ و گرفتن 

در الجزیره  0971قرارداد الجزایر که بین شاه و صدام حسین در سال 

منعقد شده بود، به کارشکنی پرداختند. قبل از آنکه به توضیح دخالت و 

کارشکنی در امور فرماندهی کل قوا و صلح بپردازم، مختصری به کار 

 شود.  هیأتهای میانجی صلح و کوشش آنها اشاره می
 

 های میانجی صلحهیأت

که نیروهای مسلح ایران، در یکی دو ماهه اول جنگ  بعد از آن

گیر کنند و از بخشی از مناطق اشغالی  توانستند قوای دشمن را زمین

های صدام، نقش بر آب شد و موفقیت نیروهای  بیرون برانند و همه نقشه

گیر بود که هیئتهای حسن نیّت صلح برای متارکه  مسلح چنان چشم

نگ و آتش بس از کشورهای عضو کنفرانس اسالمی و عضو عدم تعهد، ج

بطور مداوم بین تهران و بغداد در رفت و آمد بودند. پس از مذاکرات 

 طوالنی، سرانجام صدام به پیشنهاد صلح عدم تعهدها تن در داد. 

تمام مذاکرات و پیشنهادهای مختلف هیأتهای صلح کنفرانس 

ورایعالی دفاع مورد بحث و بررسی قرار اسالمی و عدم تعهدها در ش

رسید و سرانجام پیشنهاد هیئت  گرفت و به نظر آقای خمینی نیز می می

حسن نیّت عدم تعهدها به تأیید آقای خمینی و تصویب شورایعالی دفاع 

 رسید. 

هیأتهای میانجی صلح و متارکه جنگ پیشنهادهای مختلفی داده 

                                                           

، در 31اردیبهشت  3زان پس از رفع توقیف در یکشنبه ـ صفحه اول روزنامه می0
 روزنامه انقالب کلیشه شده است. به آنجا مراجعه کنید.  113شماره 

یداری و موفقیت نیروهای مسلح مواجه بودند و هر بار که با مقاومت و پا

کرد و صدام  های ایران تغییر می شدند، پیشنهادها به سمت خواسته می

آمد. آقای علی امیرحسینی رابط ویژه و پیک مخصوص  نیز کوتاه می

ریاست جمهوری و آقای خمینی در رابطه با جریان صلح و نظر آقای 

شنهاد صلح آورده بودند، خمینی نقل کرد، شب که هیئت آمده بودند و پی

صدر را برای آقای خمینی به جماران بردم. در جماران در  پیغام آقای بنی

دفتر آقای خمینی گفتند که شبها از این ساعت به بعد هیچ کس جز حاج 

توانیم بوی  نمی احمدآقا بدرون منزل آقای خمینی راه ندارند و ما می

لکتی است و حتماً باید اطالع دهیم. من گفتم این یک مسأله مهم مم

پیغام را همین امشب بدست آقای خمینی برسانم و جواب آن را هم 

تواند به درون خبر بدهد و احمد آقا نیز  بگیرم. گفتند فقط احمد آقا می

اینجا نیست. گفتم هر جا هست به او خبر بدهید. تلفن کردند، او رفته بود 

ریان را گفتم. رفت درون و دقیقه بعد آمد. به احمد ج 01منزل جمارانی، 

بعد آمد و گفت بیا داخل. من وارد اندرونی شدم و آقا را دیدم و پیغام 

 صدر را که متضمن شرایط صلح بود به ایشان دادم.  آقای بنی

آقا اول فکری کرد و بعد گفت من موافق هستم که با این شرایط 

ن نروند و این صلح بشود. زیرا ممکن است که اینها از سرزمینهای ما بیرو

لکه ننگی باشد به دامن ما. امّا بهتر است که اسم آن را صلح نگذارند. من 

شود که هم وارد مذاکره صلح بشویم و هم اسم آن را صلح  گفتم آقا نمی

صدر بگوئید او خودش ادیب است و  نگذاریم. آقا گفتند: شما به آقای بنی

 یک لغتی برای آن پیدا خواهد کرد. 

شود اسمی از آن نبرد و  هر حال این صلح است و نمی من گفتم در

هیأت، هیئت میانجی صلح است. آقا پس از کمی فکر و مکث گفتند: من 

ترسم که بعد از صلح  گویم و می صدر می فقط به خاطر خود آقای بنی

روزنامه جمهوری اسالمی و صبح آزادگان توطئه کنند و بنویسند مرگ بر 

ی درست کنند. من گفتم آقا این راه دارد و این سازشکار و مسأله برای و

عمل در صورتی است که آنها فکر کنند شما موافق نیستید ولی اگر 

کاری نخواهند داشت و  اید، جرأت چنین بدانند که شما نیز موافقت کرده

برای اینکه مسأله حل شود بهتر است که شما احمد آقا را نیز بفرستید تا 

ت کند و بر امور نظارت داشته باشد، بعداً کسی در شورایعالی دفاع شرک

جرأت مخالفت نخواهد داشت. آقا قبول کردند و گفتند احمد را 

فرستم و فردا احمد آقا را فرستاد و در شورایعالی شرکت کرد. بعد از  می

اینکه مسأله با آقای خمینی تمام شد. احمد آقا در بیرون به من گفت 

 ت مرا تو حنا گذاشتی. برای من کار درست کردی و دس

، تحت عنوان 0331فروردین  00روزنامه انقالب اسالمی در تاریخ 

ورود هیئت و « آغاز بررسی پیشنهادات ایران و عراق برای پایان جنگ»

جمهور با احمد سکوتوره و مالقات هیئت با شورایعالی دفاع  مذاکره رئیس

 با حضور احمد آقا را چنین گزارش کرده است: 

رسیدگی کننده به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وارد  هیئت»

جمهور و فرمانده کل قوا، یا سر  تهران شد. این هیئت از سوی رئیس

عرفات رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین، تیمسار فالحی 

رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران، سرهنگ فکوری وزیر 

، تیمسار سرتیپ شرفخواه معاون نیروی دفاع و فرمانده نیروی هوایی

زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران مورد استقبال قرار گرفتند. ... 

جمهور  اعضای این هیأت طی جلسه کوتاهی در پاویون جمهوری با رئیس

 کشورمان گفتگو کردند. 

پس از مراسم استقبال از اعضای هیأت رسیدگی کننده جنگ 

جمهوری و فرمانده کل قوا  صدر رئیس یتحمیلی دکتر سیدابوالحسن بن

 اعضای هیئت را تا هتل استقالل محل اقامت هیأت همراهی کردند. 

( احمد سکوتوره 31فروردین  01دیروز ) 11/01در ساعت 



 

 001 

جمهوری گینه در محل هتل استقالل با دکتر سید ابوالحسن  رئیس

 و کرد. جمهوری اسالمی ایران بطور خصوصی دیدار و گفتگ صدر رئیس بنی
کننده ساعت  موافق گزارش خبرگزاری پارس هیئت رسیدگی

( با اعضای شوریعالی دفاع در محل ستاد 01/0/0331دقیقه دیروز ) 41/03

 مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران دیدار کرد. 

کنند عبارتند از:  به گزارش خبرگزاری پارس اعضای هیئت شرکت

شطی دبیرکل کنفرانس جمهور گینه، حبیب  احمد سکوتوره رئیس

اسالمی، یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین، 

جمهور بنگالدش،  جمهوری گامیبیا، ضیاءالرحمن رئیس حاج داود رئیس

وزیر ترکیه، تنکو  جمهور پاکستان، بولنت الودسو نخست ضیاءالحق رئیس

 احمد وزیرخارجه مالزی و مصطفی نیاس وزیرخارجه سنگال.

جمهوری و  صدر رئیس در این دیدار همچنین سیدابوالحسن بنی

وزیر، تیمسار سرتیپ فالحی  فرمانده کل قوا، محمدعلی رجائی نخست

جانشین رئیس ستاد مشترک، سرهنگ جواد فکوری وزیر دفاع و 

فرمانده نیروی هوایی، مرتضی رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقالب 

االسالم سیداحمد خمینی  و حجت اسالمی اعضای شورایعالی دفاع

 شرکت دارند. ... 

کننده به جنگ  باید با هیئت رسیدگی در این جلسه مطالبی که می

تحمیلی عراق علیه ایران عنوان شود مورد بحث و تبادل نظر قرار 

 (13پیوست سند شماره { )493.«}گرفت

و  جمهور ، پس از دیداری با رئیس31فروردین  01اهلل اشراقی در  آیت

صدر بود و بعد  فرمانده کل قوا، گفت هدف اول دیداری از آقای بنی

مسأله دیگر راجع به »به چند مسأله با ایشان صحبت شد، از جمله  راجع

آمدن این هیئت بود که امیدواریم این جنگ به نفع اسالم و مملکت هر 

آمدن آقای اشراقی در رابطه مسائلی که در رابطه با « چه زودتر پایان یابد.

که همان پیشنهادات سه »این هیئت مورد بحث قرار گرفت، اظهار داشت: 

گانه ایران را ایشان شرح دادند و به نظر من هم آن پیشنهادات سه گانه 

 {497«}خیلی خوب است و بایستی روی آن پافشاری کنیم.

جمهور گینه که سرپرستی هیئت اعزامی را  احمد سکوتوره رئیس

، در جده در یک 0331فروردین  03ز پنجشنبه دار است در رو عهده

کنفرانس مطبوعاتی رؤس مطالبی که قابل گفتن برای عموم قبل از 

 تصمیم نهایی بود، گفت: 

این هیئت یک آتش بس جدیدی را پیشنهاد کرده است. پیشنهاد »

 جدید خواستار موارد ذیل است: 

 رکشان. ـ برقراری آتش بس و اخراج تمام نیروها از مرزهای مشت0

ـ تشکیل یک کمیته مشترک برای نظارت این امر و بررسی 1

 ادعاهایی درباره اروند رود. 

 {498«}ـ تشکیل یک دادگاه نظامی برای بازرسی دالیل جنگ3

و بنابه خبرگزاری پارس به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس از بیروت 

 حبیب شطی سخنگوی هیئت اعزامی کنفرانس اسالمی از تهران با»

پیشنهادات جدیدی برای خاتمه دادن به جنگ هفت ماهه عراق علیه 

ایران وارد بغداد شد. حبیب شطی در دو ماه گذشته چندین بار از بغداد و 

 {499«}داشته استتهران دیدار 

فروردین  04جمهور پاکستان در تاریخ  ژنرال محمد ضیاءالحق رئیس

 آباد اعالم کرد:  در اسالم

ه جنگ عراق و ایران تصمیم گرفته است تا کمیسیون رسیدگی ب»

المللی اسالمی  برای تعیین متجاوز در این جنگ یک کمیسیون بین

 {111«}دهد.تشکیل 

دهد، به دیدار آقای خمینی رفتم و  صدر هم توضیح می آقای بنی

آقای خمینی گفت، »درباره پیشنهادهای دو هیئت با ایشان مذاکره کردم 

را بر این اساس تمام کنید امّا اسمش را صلح پیشنهاد خوبی است، کار 

نگذارید. خودتان بلدید چطور جور کنید و بچه عبارتی بگوئید که تصور 

اید! گفتم چرا؟ پاسخ داد صلح مخالف زیاد دارد، همین  نکنند صلح کرده

کردند.  حاال روحانیون آذربایجان اینجا بودند، با صلح کردن مخالفت می

شود نادیده گرفت. درونم بر آشفته بود،  اینها را نمی بسیارند که مخالفند،

گفتم صلح، صلح است. هر اسمی رویش بگذاریم، صلح است. تجربه 

گیری ما را بس است. بجای قرارداد کلمه بیانیه گذاشتند. همه  گروگان

دانستند که قرارداد تسلیم امضاء شده است و بدتر شد. مردم موافق 

م درست به همین دلیل که این آقایان شعار اند. مرد صلح شرافتمندانه

خواهند که به  اند، جنگ را برای آن می دهند، مطمئن شده ادامه جنگ می

های قدرت خویش را محکم سازند و مردم را با وجود همه  بهانه آن پایه

شوند، ناگزیر از رعایت سکوت  مشکالتی که هر روز برآنها افزوده می

را با توجه به وضعیتی که ما داشتیم، پیروزی  سازند. نه، اگر این پیشنهاد

کنید، موافقت کنیم. اگر نه، رها کنیم. سر را پائین انداخت و  تلقی می

 {110«}گفت: بکنید

کشورهای عدم تعهد پیشنهاد کرده بودند که عربستان و کویت و 

میلیارد دالر غرامت به ایران  11ـ  31خیز خلیج فارس  کشورهای نفت

ق هم مناطق اشغالی را تخلیه کند و نیروهای دو کشور پشت بپردازند عرا

المللی یکدیگر قرار بگیرند و به اندازه توپ رس یعنی چند  مرزهای بین

نشینی کنند  المللی دو کشور عقب کیلومتری هم در داخل از مرزهای بین

طرف شود و پس از انجام این مراحل، اختالفات دو  و تمام این مناطق بی

 اه سیاسی حل و فصل گردد. کشور از ر

، که قرار بر متارکه جنگ و 0331در طول فروردین و اردیبهشت 

پیشنهاد صلح موافق پیشنهادهای ایران با موافقت آقای خمینی و 

تصویب شورایعالی دفاع گرفته شده بود و هیأتها نیز موافقت خود را 

رفته بودند و اعالم کرده بودند و به بغداد رفته و موافقت صدام نیز را گ

قرار بود که در خرداد برای نهایی کردن آن و اعالم آتش بس به تهران باز 

گردند. که در تهران در خرداد فاز آخر کودتا به روی صحنه آمد و موافق 

خرداد به تهران باز گردند،  11صدر که قرار بود هیأت در  ی آقای بنی گفته

ن شده و گفته بودند که در وزیر به آنها تلف از دفتر آقای رجائی نخست

 تهران تحولی در حال تکوین است و هیئت به تهران نیاید. 

جمهوری اسالمی و روحانیت حاکم که قصد  حقیقت آنست که حزب

وجه، جنگ  به انحصار در آوردن قدرت را داشتند، مایل نبودند که به هیچ

حتی کردند و  صدر خاتمه پیدا کند زیرا چنین فکر می بدست آقای بنی

صدر در جامعه و در بین  آشکار نیز کرده بودند که با محبوبیتی که بنی

نیروهای مسلح برخوردار است اگر جنگ با پیروزی و فرماندهی وی به 

پایان برسد دیگر قادر نخواهند بود با فرمانده پیروز که از جبهه جنگ 

ان برگشته و سوار بر تانک است به مقابله برخیزند و همه چیز از دستش

بدر خواهد رفت. بدین جهت آنها برای مقابله کردن آقای خمینی با 

صدر و کارشکنی در جنگ از مدتها قبل در چند محور زیر عمل  بنی

 کردند:  می

 الف ـ کارشکنی در تحقق صلح 

 ب ـ مانع شدن پیروزی در جنگ 

 های خریداری شده  ج ـ مانع ارسال اسلحه
 

 الف ـ کارشکنی در تحقق صلح 

ی بهشتی با دخالت در وظایف شورایعالی دفاع به چوب گذاشتن آقا

که هیأتهای  0331فروردین  17در صلح و متراکه جنگ پرداخت و در 

صلح چندین بار آمده و رفت کرده بودند و سرانجام شرایط ایران را گردن 

باید با حکومتی مذاکره با عراق »گذارده بودند، در مصاحبه خود گفت: 
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 {111«}عراق آن حکومت را نماینده خود بدانند. باشد که مردم

ای پس از جلسه شورایعالی دفاع در مصاحبه با  آقای خامنه

بعد از »، اظهار داشت: 0331اردیبهشت  3خبرگزاری پارس در تاریخ 

ای امام شورایعالی دفاع در زمینه سیاست خارجی و  فرمان ده ماده

{ 113«}مسئولیتی ندارد.تسلیحات و تبلیغات مربوط به جنگ هیچگونه 

 کشوری که در حال جنگ با تجاوزگر خارجی است و همه مسائل دفاع،

تسلیحات، متارکه جنگ و صلح باید در شورایعالی دفاع مورد بحث و 

بررسی و تصویب قرار گیرد و سیاست خارجی مشخصی را تدوین و پیش 

ر و ببرد تا هیأتهای حسن نیت صلح و کشورهای دیگر به حقانیت کشو

های به حقش گردن بگذارند و به تجاوزگر فشار بیاورند تا تسلیم  خواسته

گوید، هیچ مسئولیتی ندارد. اگر  ها بحق کشور گردد، حال می خواسته

شورایعالی دفاع و فرماندهی کل قوا، نه در سیاست خارجی مربوط به 

دفاع و تبلیغات و حتی تسلیحات، مسئولیت ندارد. پس دیگر چه 

 ی کل قوا و چه شورایعالی دفاعی. فرمانده

آقای هاشمی که در این رابطه مشغول شیطنت بوده و شیطنتهایش 

از خالل مطالبی که در این رابطه در عبور از بحران نوشته آشکار است: 

( به زیارت امام رفتم. 0331فرودین  03ساعت نه صبح )پنجشنبه »

که  . امام ضمن ایندانستم چیزهایی در ارتباط با جنگ و هیأت صلح می

دانند که ما کوتاه بیائیم و از  مایلند جنگ زودتر تمام شود، صالح نمی

اینکه شرط شود، بعد از صلح نباید به ملت عراق، علیه صدام کمک کنیم 

نگرانند، اگر این مضمون بخواهد در قرارداد بیاید نگرانی دارند، مخصوصاً 

همین مطلب آقای رفسنجانی { از 114«}عراقبا توجه به انتظارات مردم 

شود که آقای خمینی موافق صلح بوده است و پیشنهاد را  نیز فهمیده می

 شود.  پذیرفته کمی دورتر این مسئله روشنتر می

، 0331فروردین  01اش  آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزانه

 00صدر در کارنامه دیروز ]روزنامه انقالب اسالمی  آقای بنی»نویسد:  می

[ نوشته مایل است به جنگ خاتمه دهد ولی شعارهای 31فروردین 

 {111«}راهپیمایی امروز و اظهارات امام یقیناً راه را برایشان بسته است

فروردین چه گفته که راه را بر  01ابتداء ببینیم آقای خمینی در روز 

 01صلحی که خودش موافق آن بوده بسته است. آقای خمینی در روز 

اسالمی طی  به مناسبت سومین سالروز تأسیس جمهوری 0331فروردین 

پیامی از جمله در رابطه با صلح و هیئتهای حسن نیّت چنین گفته است: 

و در جنگ تحمیلی و چه در جبهه و چه پشت جبهه تمام ملت در دفاع »

باشند، و ارادۀ چنین ملتی در سرنوشت کشور و در  از کشور سهیم می

است و کسانی که به عنوان حسن نیت، پای  جنگ و صلح تعیین کننده

کنند، اگر حقیقتاً بشر دوست و با حسن  در میان گذاشته و رفت و آمد می

اند، باید با رسیدگی کامل، ظالم  نیّت و به حکم اسالم به این امر قیام نموده

را از مظلوم و غارتگر را از غارت شده و جانی را از کسی که بر آن جنایت 

 ت شناسایی نموده و معرفی نمایند. واقع شده اس

ملت ما در مقابل حق و عدالت تسلیم است، چنانچه در مقابل ظلم و 

جور ایستاده است. ما انتظار داریم تا هیأتی به تجاوزات و جنایات 

رسیدگی کامل نماید و ظالم و متجاوز را معرفی نموده و با آن طوری عمل 

بشر گردد و با این شیوه نیز  کنند تا عبرتی برای متجاوزان به حقوق

 توان صلح و آرامش را بر جهان برگرداند.  می

گرفتن جنایات ستمگران راه را غمض عین از جنایتکاران و نادیده 

 {113«}برای ظالمان باز و دنیا را به هالکت خواهد کشاند.

کجای این بیان آقای خمینی راه را بر صلح بسته است؟ خدا داند و 

نابه گفته آقای هاشمی گویا قرار بوده است که آقای آقای هاشمی: ب

ایم و صلح را  خمینی التماس بکند و بگوید، ما بیچاره شدیم، ما آماده

پذیریم. بیائید ما را از شر صدام نجات دهید. طبیعی است که رهبر  می

باید از موضع قدرت و دست باال حزف بزند. آنچه آقای خمینی در رابطه با 

و پایان جنگ گفته است، همان مطالبی است که بارها هیأتهای صلح 

مستقیم و غیرمستقیم به عنوان وظایف هیأتهای حسن نیّت صلح گفته 

 شده است. 

با آقای »نویسد  ، می31اردیبهشت  10آقای رفسنجانی در یادداشت 

رجائی درباره پیشنهاد صلح غیر متعهدها صحبت کردیم. پیشنهاد ایجاد 

اند،  خاک ایران همراه با خروج نیروهای عراقی داده منطقه غیرنظامی در

 {117«}صدر مایلند با تعدیلی بپذیرند. ها و آقای بنی بعضی نظامی

هیأتهای میانجی صلح و متارکه جنگ، پیشنهادهای مختلفی داده 

شدند،  بودند و هر بار که با مقاومت و ایستادگی نیروهای مسلح مواجه می

کرد و صدام نیز کوتاه  های ایران تغییر می پیشنهادها به سمت خواسته

آمد. ابتدا بحث شده بود که یک منطقه غیر نظامی در خاک دو طرف  می

کرد که ما  برقرار شود ولی ایران با آن مخالفت کرده بود و استدالل می

تجاوزگر نبوده و نیستیم و به ما تجاوز شده است. هیچ دلیلی ندارد که ما 

منطقه غیرنظامی بکنیم و این صدام است که برای بخشی از خاک خود را 

اطمینان ما، که بعد از بستن قرارداد صلح و نفس کشیدن و بازسازی 

نیروهای خود، دوباره به ما حمله نخواهد کرد، باید چند کیلومتر از خاک 

خود را غیرنظامی کند و سرانجام در پیشنهاد گنجانده شده بود که هر دو 

المللی  رس چند کیلومتری از مرزهای بین کشور به اندازه توپ

طرف یعنی غیرنظامی شود. و این آن  نشینی کند و این مناطق بی عقب

چیزی است که آقای هاشمی به قصد خارج کردن حرف از موضع اصلی 

 خودش از آن بعنوان تعدیل یاد کرده است.
             

 ب ـ مانع تراشی پیروزی در جنگ

ستان به طرق مختلف و به وسیله امکانات و پر انحصارگران و قدرت

صدر  کردند که بنی اهرمهایی که در دست داشتند شب و روز تبلیغ می

صدر در خط اصیل اسالم، یک خط انحرافی  مخالف روحانیت است و بنی

صدر پیروز  کند و حتی نصف ایران برود بهتر است که خط بنی ایجاد می

یرروحانی در تداوم همان خط بشود. و این کسان چه روحانی و چه غ

نوری، کاشانی، بقایی و خمینی، که من به تفصیل در فصل سوم این اثر آن 

کردند. با این تفاوت که تشنگان قدرت و  ام، عمل می را توضیح داده

کردند و بعضی دیگر نیز  پیروان دیکتاتوری صالح عالماً و عامداً عمل می

گرایی و تقلید کورکورانه، دنباله  لناخودآگاه و از روی اغفال، تحمیق، شک

 رو آنان بودند. 
در این رابطه آقای سید حسین خمینی در مصاحبه خود با روزنامه 

ها را گفته است. و مرا از  گفتنی 0319اسفند ماه  11انقالب اسالمی، در 
سازد که:  کند. وی خاطر نشان می نیاز می توضیحات دیگر در این رابطه بی

کنند، به این صورت که روحانیت ایران  در جامعه مطرح میاین مسأله را »
 صدر مخالف است! مثالً با آقای بنی

من خودم در روحانیت ایران بوده و هستم و با خیلی از آنان نیز 
درصد  91شناسم. لذا باید بگویم که  تماس دارم و راه و روششان را هم می
. امّا این روحانیت، صدر موافق است روحانیت ایران فعالً با آقای بنی

روحانیتی است که در کنار است و در همین روحانیت کنار که متشخصین 
روحانیتند، علما و دانشمندان بزرگ اسالمی وجود دارند. اکثر این 
روحانیت فعلی ناراضیند... اینها دوست دارند که واقعاً یک حکومتی در 

د. تخصص بکار ایران باشد که در آن حکومت لیاقتها بکار گرفته بشو
صدر را دوست دارند و هیچ  جمهور آقای بنی گرفته شود. اینها رئیس

کنند چرا که حساب بعضی  مخالف هم نیستند. البته این را اعالم نمی
کنند. ولی متأسفانه این مسأله را خالف جلوه داده شده و  جهات را می

ر هم با صد صدر مخالف است و آقای بنی گویند روحانیت با آقای بنی می
 {118.«}روحانیت مخالف است
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کمبلین آنها آیات عظام شریعتمداری، نجفی مرعشی، سیدصادق 

روحانی، بهاءالدین محالتی، قمی، شیرازی، شبیر خاقانی و گلپایگانی، 

ناراضی و مخالف روش آقای خمینی و حزب جمهوری اسالمی بودند و 

اینها خود آن جربزه الزم را طبعاً مَرَدها و مقلدینشان هم ناراضی بودند امّا 

که در مقابل حزب و آقای خمینی ایستادگی کنند نداشتند و از جانب 

 دیدند.  جمهوری نیز چندان اقبالی نمی ها و رئیس سیاسیون و کالهی

اهلل مرعشی نجفی در دیداری که من در قم باتفاق آقایان مبلغی  آیت

هر چه تمامتر اظهار  اسالمی و امیرحسینی با ایشان داشتم با ناراحتی

 0«ایران عزیز از دست رفت، امان از این انگلیسیها»داشت: 

، در منزلش به اینجانب و 0319و آقای قمی در مشهد در آذر ماه 

جمهور گفت شما ترتیب جمع شدن  آقای دکتر دوستکام نماینده رئیس

مراجع را بدهید، من حاضرم در هر جا که باشد با سایر مراجع جمع 

و مخالفت و نظر خودمان در مورد اداره کشور و جنگ و دولت  بشویم

اهلل شیخ بهاءالدین  های انتقادآمیز و شدید الحن آیت اعالم کنیم. نامه

 محالتی به آقای خمینی را نیز در فصل سوم مالحظه کردید. 

آقای حسین خمینی در دنباله مطلب خود در رابطه با مخالفین 

ای هستند که تحلیلی را که از اسالم  ینها عدهالبته ا»گوید:  صدر می بنی

شان این است که مکتب به  کنند، تحلیلی است که طبق آن عقیده می

هم در کنارش باشد. یعنی همان « استبداد»صورتی باید حاکم بشود که 

دانند که دیکتاتوری  که نمی در حالی« دیکتاتوری صالحه»گویند  که می

دزدی »باشد. درست مثل اینکه بگویند:  تواند صالحه اصالً هیچوقت نمی

هم معنایش « دیکتاتوری صالح»پس «. فسق و فجور صالح»و یا « صالح

صدر قوالً و عمالً ثابت کرده است که تحلیل از  همین است. و آقای بنی

مخالف است و « دیکتاتوری صالحه»اسالم را به این نحو قبول ندارد و با 

ری و فاشیسم حاکم بشود. حال چه دیکتاتوخواهد که در ایران  نمی

{ مشخصه بارز این 119«}دیکتاتوری به اسم اسالم باشد و چه غیراسالم.

اسالمی به رهبری آقای بهشتی و سازمان مجاهدین  خط حزب جمهوری

 انقالب اسالمی، در عمل و نظر بود. 

گوید والیت  صدر می آقای بنی»گوید:  وی در رابطه با والیت فقیه می

توانید در کتابهای  ی، امّا استبداد فقیه خیر و این را بخوبی میفقیه آر

اند، دریابید. چه خوب است که برادران این  ایشان که قبالً هم نوشته

شان این است که امام و آقای  کتابها را مطالعه کنند... اینها برنامه اصلی

ان را صدر را در مقابل هم قرار بدهند تا بتوانند منویات کثیف خودش بنی

 {101«}پیاده بکنند.

صدر و جنگ و  اشان نسبت به بنی وی در رابطه با آن دسته و عقیده

 گوید:  صلح می
صدر برای  گویند آقای بنی اشان این است که می امّا عقیده»

کند. پس  جمهوری خطرناک است و در خط اصیل اسالم، انحراف ایجاد می
شان در  ائی در سخنرانیباید کنار برود. حتی این مسأله را آقای رج

مدرسه استاد شهید مطهری تلویحاً گفتند. در آن سخنرانی آقای رجائی 
که امروز  گفت که اگر ما شش ماه دیرتر پیروز بشویم بهتر است از این

ای خط انحرافی بوجود آید و حتی من  پیروز بشویم و بوسیله یک عده
ن برود، بهتر از این گویند که اگر خوزستا دانم یک عده از اینها می می

صدر پیروز بشود و خطش در ایران حاکم بگردد. و من  است که آقای بنی
گویند خوزستان  ام که می ام و از خود آنها شنیده خودم با آنها بحث کرده

و حتی باالتر از خوزستان یعنی نصف ایران برود، بهتر از این است که 
به عقیده آنها( حاکم بشود و صدر( و خط انحرافی )البته  ایشان )آقای بنی

 .«گویند در این قسمت حاکم بشود بلکه اسالم اصیلی که خودشان می
{100}   
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 های خریداری شده ج ـ مانع ارسال اسلحه

حزب جمهوری اسالمی و مجلس تحت امر بر سر آزادی گروگانها با 

صدر قرار و  جمهوریخواهان و ریگان، در جهت حذف و یا کودتا علیه بنی

مدار پنهانی بستند و با تعلهای عمدی و حساب شده آزادی گروگانها را 

در جهت پیروزی ریگان بر کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 

 {101.}تعویق انداختند

که چهار شرط ایران را برای آزادی گروگانها  و کارتر عالوه بر این

ریحاً اعالم کرد در ص 19{ 104آبان} 3{ و 103مهر} 31پذیرفته بود در 

صورت آزادی گروگانها لوازم نظامی که قبالً خریداری شده به ایران ارسال 

خواهد کرد و با وجودی که لوازم یدکی و نظامی در آن موقع که کشور 

تر بود. حتی در  درگیر جنگ تحمیلی بود، از نان شب برایش واجب

ختند تا انتخابات آبان را از اکثریت اندا 8آخرین فرصت، جلسه پنجشنبه 

به نفع ریگان تمام شود آقای هاشمی رفسنجانی درباره علت عدم 

آمریکا و سایر دوستان و همکارانش به »تشکیل جلسه مجلس گفت: 

حدی در این جنگ افروزی و تحریکات منطقه دست داشتند و دارند که 

 {101«}نیستند.نمایندگان ما حاضر به بحث در خصوص گروگانها 

آبان، همین نمایندگان که به زعم  00که سه روز بعد یعنی  طرفه این

آقای رفسنجانی حاضر به بحث در خصوص گروگانها نبودند، در جلسه 

مجلس حاضر شدند و پیشنهاد کمیسیون ویژه را برای آزادی گروگانها به 

 فوریت تصویب کردند. 

در این سه روز چه چیزی تغییر کرده بود که نمایندگان با طیب 

ر حاضر شدند، آیا آمریکا دست از جنگ افروزی و تحریکات دست خاط

برداشته بود؟ طبیعی است خیر: تنها چیزی که عوض شده بود، این بود 

که فرصت انتخابات در آمریکا از کارتر گرفته شد و به ریگان و 

 جمهوریخواهان داده شده بود. 
مسأله »مهر ناخودآگاه لو داده بود که  31آقای رجائی در تاریخ 

و افزود که « کنیم گروگانها را بدون توجّه به انتخابات آمریکا دنبال می
کند و باین مسأله که  مجلس شورای اسالمی روال طبیعی خود را طی می»

اگر مثالً گروگانها آزاد شوند کارتر و اگر آنها آزاد نشوند ریگان در 
 {103«}شود و کاری نخواهد داشت. یانتخابات پیروز م

 11از زد و بندها و قبول قرارداد دیکته شده الجزایر، در تاریخ بعد 
آیا آمریکا تعهد کرده است که »، از آقای رفسنجانی سؤال شد، 19دی 

های خریداری شده توسط ایران را تحویل دهد؟ رئیس مجلس  اسلحه
 {107«}پاسخ داد: آمریکا چنین تعهدی نکرده است.
های  به میان نیاوردن اسلحهآقای بهزاد نبوی هم در مورد صحبت 

خریداری شده ایران از آمریکا، جهت برمال نشدن قرارداد پنهانی با 
ما به هیچوجه نیازی به سالح آمریکایی نداشته و »جمهوریخواهان گفت: 

از چنان کشوری سالح نخواهیم گرفت... دولت ایران حتی در زمان 
آمریکایی ندوخته  ای برای سالح تصویب و امضای بیانیه الجزایز کیسه

 {108} «بود.
، پس از سخنرانی در جلسه شورای 13/7/19آقای رجائی در تاریخ 

امنیت سازمان ملل در نیویورک و پس از مذاکره با والدهایم دبیرکل 
 سازمان ملل در مصاحبه مطبوعاتی از وی سؤال شد: 

میلیون دالر اسلحه در آمریکا دارد آیا شما سعی  411س ـ ایران »
ج ـ این یک مسأله مهم است. آمریکا  کنید که این وسایل را بگیرید؟  می

های زیاد دارد. همانطوری که بارها اعالن  به کشور ما تعهدات و بدهی
دهیم و خود را  ایم ما جنگ را به اتکای هواپیما یا تانک ادامه نمی کرده

ا هواپیما و دانیم هرگاه وسایل را بگیریم ب اصوالً نیازمند به این وسایل نمی
تانک و توپ به جنگ ادامه خواهیم داد. اگر آمریکا ندهد که نخواهد داد 

سازیم ولو ابتدایی جنگ را تا نابودی  ای که خود می ما به اتکای اسلحه
 {109.«}کامل دشمن ادامه خواهیم داد
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ها و امپریالیستها و به اصطالح مدافع حقوق ملت  این ضد آمریکائی

زنند که از یک بچه نیز بعید است. خواستن و مطالبه  ایران چنان حرف می

کردن تجهیزات نظامی و قطعات یدکی خریداری شده چه عیبی دارد که 

ای برای سالح آمریکایی  شما به سالح آمریکایی نیازی ندارید و کیسه

اید؟ اگر شما واقعاً نیازی ندارید و راستگو هستید، پس چرا  ندوخته

را از طریق اسرائیل خریداری کردید که کار به  ها های آمریکایی اسلحه

 افتضاح ایران کنترا و مسأله مک فارلین انجامید. 
 

 مپرده دو

 اعالم تکذیب شایعه شکنجه
 

صدر ریاست جمهوری، در روز عاشورای حسینی در تاریخ  آقای بنی

، در سخنرانی خود در میدان آزادی از جمله انواع زندانهای 19آبان  18

شکنجه در جمهوری اسالمی را بشدت مورد انتقاد و حمله قرار  مختلف و

 داد و گفت: 

 پذیرد که ناسزا گفتن به رئیس چه کسی از نهاد قضایی می»

جمهوری تشویق داشته باشد اما اعتراض کردن زندانی داشته باشد. چه  

پذیرد که اگر در یک مصاحبه تلویزیونی حرفهایی زده شد  کسی می

ولی اگر نقابدارانی با چماق به روزنامه میزان  0باشدداشته تعقیب و زندان 

 حمله کند تشویق داشته باشد؟... 

مگر حرام نشده ممنوع نشده در کجای   در قانون اساسی ما شکنجه

دنیا در کدام دین و در کجای اسالم در کدام کشور اسالمی در حکومت 

شوند؟ چرا اینها  ینوع زندان وجود دارد. چرا اینها تعطیل نم 3اسالمیش 

شود و به کار این زندانهای  شوند؟ چرا هیأتی تشکیل نمی تعطیل نمی

کند که آیا شکنجه هست یا نه چطور  رسد چرا رسیدگی نمی گوناگون نمی

منزلت شده باشد  ممکن است در رژیم اسالمی انسان و جان او اینهمه بی

بفهمد کار او  که کسی که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون این

برند و  گیرند زندان می شود که اشخاص را می را تمام کرد... چطور می

شود بس کنید این کارها را دستگاه  ماهها جزو فراموش شدگان می

طرف باشد، مستقل باشد و نباید اجازه داد انواع و اقسام  قضایی ما باید بی

 {111.«}پیدا کند و ابزار قدرت سیاسی بشود

رانی که انحصارگران سخت مورد حمله مستقیم قرار با این سخن

گرفته بودند، از طریق اهرمهای قدرتی که در دست داشتند در سراسر 

کشور علیه ریاست جمهوری به مقابله برخاستند. و در نتیجه در کشور 

جو سنگینی بوجود آمد و در همه جا تشکیل هیئت بررسی مسأله 

 شکنجه مطرح شد. 
، اعالم کرد که 19آذر  08شنبه  ی در تاریخ سهآقای موسوی اردبیل

امام اینجانب را مأمور نمودند تا برای رسیدگی به وضع زندانها هیئتی 
تشکیل دهم و امام از شایعه شکنجه درزندانها سخت ناراحت بودند و 
فرمودند که این هیئت باید با قاطعیت از تمام زندانها بازدید نموده و در 

گر قصاص گردد و برای اطمینان از کار  ید شکنجهصورت ثبوت شکنجه با
جانب خود در این هیئت معرفی خواهند کرد. و چند ای از  هیئت نماینده

 {110روز آینده این هیئت به مردم معرفی خواهد شد.}
االسالم محمد منتظری نماینده امام در  ، حجت19آذر  10در تاریخ 

 {111هیأت بررسی وضع زندانها شد.}

وه مقننه نیز آقای علی محمد بشارتی جهرمی برای از طرف ق

                                                           

 01زاده و مبلغی اسالمی در تاریخ  ـ منظور پخش مصاحبه تلویزیونی آقای قطب 0
سراسری سیمای جمهوری اسالمی است که متعاقب آن وی  1از شبکه  19بان آ

 بالفاصله دستگیر و زندانی گردید. 

شرکت در هیئتی که دادستانی برای رسیدگی به امور زندانها تشکیل 

 {113شود انتخاب گردید.} می
در گفتگویی اختصاصی  19آذر  14آقای محمد منتظری در تاریخ 

آنچه مسلم است، نباید »با کیهان در رابطه با مأموریت خود گفت: 
جود داشته باشد. طرح این موضوع و این امر، ممکن است در ای و شکنجه

هایی اعمال گردد یا خیر، سبب  برخی و یا تمامی زندانهای ایران شکنجه
گردید تا امام امت امر به رسیدگی دهند و بهمین منظور نیز نمایندگانی 

اند تا این مهم را به انجام رسانند. هیأتی، برای این مسأله در  تعیین شده
اند بجز من، آقای بشارتی یکی از نمایندگان مجلس  ر گرفته شدهنظ

شورای اسالم است و نماینده سوم نیز از دادستانی انقالب است که ظرف 
شود و بالفاصله پس از آن کار هیأت آغاز  چند روز آینده معرفی می

های الزم، چنانچه مواردی از  شود. شک نیست که پس از انجام بررسی می
عمالی مشابه آن در زندانهای ایران مشاهده گردد، مراتب عیناً شکنجه و ا

مجازات شود و هر فرمانی که از سوی رهبر انقالب برای  به امام گزارش می
 {114«}گران صادر گردد بالدرنگ و بدون شک قابل اجراست. شکنجه

آقای منتظری نماینده امام در امر رسیدگی به وضع زندانیان و 
اعالم کرد که هیأت رسیدگی به  19آذر  19ر تاریخ زندانهای ایران د

شایعه شکنجه، تحقیقات خود را از زندان اوین آغاز کرد. این هیئت 
محمد بشارتی  عبارتند از آقایان دادگر دادستان دادسرای تهران، علی

نماینده مجلس، دکتر افتخار جهرمی نماینده شورای نگهبان، عبادی 
 {111بازپرس و محمد منتظری.}

 

 صدر و دوستان وی رابطه منتظری با بنی

طرفی نبودند امّا  در حقیقت افراد انتخاب شده در این هیئت افراد بی
نماینده آقای خمینی یعنی محمد منتظری در هیئت نقش تعیین کننده 
داشت. الزم به ذکر است آقای منتظری در اوایل پیروزی انقالب و در سال 

کرد  های خود حمله می عات و اطالعیهسخت به آقای بهشتی در مطبو 18
ای تحت نام  شماره مجله 4، 18نامید وی در سال  می« راسپوتین»و او را 

 08کرد که « شهید»انتشار داد و بعد از آن تبدیل به روزنامه « شهید»
شماره منتشر شد و سپس تعطیل گردید وی که سخت به دنبال دستیابی 

کاپو بود و حتی خیلی رو باز به به سهم خود از قدرت بود، سخت در ت
کرد و الزم به گفتن است که من در سفری که به  آقای خمینی حمله می

قم برای دیدار آقای خمینی داشتم، ایشان را بیرون دفتر آقای خمینی 
دیدم و ایشان نامه تندی را که به آقای خمینی نوشته بود، برایمان خواند 

ود به دنبال این مرد هستید و او خ و قریب به این مضمون گفت، شما بی
هایش  فهمد. انتقادات وی به آقای خمینی و بهشتی و اطالعیه چیزی نمی
منتشر کرد منعکس است. کسانی که « شهید»شماره روزنامه  08در همان 

مایلند از محتوای آنها اطالع حاصل کنند، به آنجا مراجعه کنند رابطه 
صدر به ریاست جمهوری  نتخاب بنیآقای محمد منتظری با ما تا قبل از ا

خوب و حسنه بود امّا بعد از آن به سردی و مخالفت گرائید زیرا بعد از 
صدر به ریاست جمهوری، ابتداء وی میل داشت وسخت  انتخاب بنی

صدر او را به سمت وزیر خارجه منصوب کند و  کوشید که آقای بنی می
که وی را به فرماندهی  صدر زیر بار نرفت. بعد از آن پیشنهاد کرد بنی

صدر، موافقت نکرد، وی کم  سپاه پاسدران منصوب نماید و چون آقای بنی
صدر  کم به حزب جمهوری اسالمی نزدیک شد و به جرگه مخالفین بنی

 صدر کم و زیاد رابطه داشت.  درآمد ولی با وجود این با دوستان بنی
 

 شدت پیدا کردن شکنجه و چماقداری

بررسی هیأت بررسی شکنجه یا شایعه شکنجه، نه بعد از شروع کار 
تنها در وضعیت امور بهبودی حاصل نشد بلکه روز به روز بر شدت 

به بعد،  19گردید. از بهمن ماه  چماقداری، شکنجه و بگیر و ببندها افزوده 
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جمهور حمله برده  در بسیاری از جاها به دفاتر همآهنگی همکاری با رئیس
پرداختند. خبرنگاران روزنامه انقالب اسالمی و  و به ضرب و شتم آنها 

های آن نیز مصون از تعرض نماند و مرتب به خبرنگاران ما حمله  نمایندگی
 گردیدند.  شد و یا به عناوین واهی بازداشت می می

کردند، مورد  که از ریاست جمهوری حمایت می سخنرانی کسانی

در  19بهمن  11تاریخ  که در گرفت تا جائی حمله و ضرب و شتم قرار می

اهلل الهوتی با چماق و  آیت 0مسجد جامع کوچصفهان به سخنرانی

ای دیگر مجروح  مسلحانه حمله کردند و محافظ آقای الهوتی و عده

اش نیز که در ماشین بودند، تعرض کرده و ماشین  شدند و حتی به خانواده

ینی در نتیجه آقای احمد خم { که در113کردند}پنچر  3-وی را با ژ

چرا در چند دقیقه هر کسی »ای به نمایندگان مجلس از جمله نوشت:  نامه

آبرو  کنند، ولی این چماقداران بی و یا هر گروهی را بخواهند دستگیر می

کنند؟ بخدا قسم اسالم  آزادانه به اسم اسالم و امام هر کاری بخواهند می

نات بری هستند. در خطر است و مردم از اسالم ساکت در مقابل این جریا

نمایندگان محترم و شریف، اگر تا زود است جریان چماقداری را از ریشه 

 1«شوید. نکنید، فردا خیلی دیر است و شما خود قربانی این نوع تفکر می
اگر به نماز »وی در جای دیگر در مورد چماقداری به صراحت گفت: 

کنند حتی  میکه دستگیرشان  جمعه چماقداران حمله کنند، عالوه بر آن
خانه دستگیر شدگان چند تا توانند بر اثر تحقیقات بفهمند که در  می

 {117«}ارد.گربه است و کدام گربه دم ند
دو سه ماهی که از کار هیئت بررسی شایعه شکنجه گذشت، 
چماقداری و بگیر و ببندها شدت پیدا کرد و هیئت هم گزارشی از کار 

ای که با آقای موسوی اردبیلی  سهداد. من در همان جل خود ارائه نمی
دادستان کل کشور داشتم و قبالً ذکر آن رفت از آقای اردبیلی سؤال 
کردم مگر قرار نبود که هیئت جریان کار خودش را ارائه دهد. آقای 
اردبیلی گفت، ما سخت به دنبال آقای منتظری هستیم که او را وادار کنیم 

شود و ما او را گیر  ضر نمیکه کار هئیت را گزارش کند. ولی او حا
آوریم. آقای موسوی اردبیلی، خود در گزارشی که در مورد چماقداری  نمی

اسفند که از تلویزیون پخش شد، به  17و مسأله چهارده اسفند در تاریخ 
آن روزی که امام دستور فرمودند »مردم ارائه داد، در رابطه با هیئت گفت: 
ادستانی و یک نماینده از طرف امام، هیأتی تشکیل شد، سه نفر از طرف د

یک نفر نماینده از طرف مجلس، اینها زحمتهایی کشیدند، بازپرسهایی 
های زیاید را بررسی کردند، به زندانها رفتند، نتایجی هم  گذاشتند، پرونده

نسبت به محدودۀ تهران گرفتند، آمدند نتایجشان را هم پیش ما مطرح 
بندی کنند، امضاء  در مرحلۀ آخر، جمعکردند، طبق قرارشان الزم بود 

کنند، خدمت امام بدهند، بعد بیائید در انظار عمومی قرار بدهیم در این 
بندی کنند، دو نفر از برادران، که یکی آقای  خواهند جمع مرحله که می

بشارتی نماینده مجلس یکی آقای محمد منتظری نماینده امام، اینها 
شوند، کار زیادی دارند،  حاضر نمیالظاهر  مدتی است در هیأت علی
دانم من این را یک بار خدمت امام  اند. من نمی گرفتاری دارند، خسته شده

که  عرض کردم، یک بار به آقای هاشمی رفسنجانی که هر دو به دلیل این
آیند به آنها گفتم دو سه بار به خودشان  نماینده مجلس هستند و نمی

سؤال در جامعه مطرح است برادر،  سفارش کردم که این به عنوان یک
کنند و  نفری هستید و دو نفر از این پنج نفر وقتی که شرکت نمی 1هیأت 

                                                           

اهلل الهوتی در مسجد جامع کوچصفهان، برای اطالع  ـ متن کامل سخنرانی آیت0
 ، انتشار پیدا کرد.19اسفند  1، انقالب اسالمی مورخ 479عموم در شماره 

، ص اول و آخر. این نامه 473، شماره 19بهمن  18نبه ش اسالمی، سهـ انقالب 1
مشروح که خطاب به نمایندگان مجلس است، آقای هاشمی در مجلس مانع قرائت 

االسالم سیداحمد خمینی در  آن گردید و در رابطه با این سؤال که چرا نامه حجت
ما هر چه که به مجلس خطاب شود الزم نیست در »مجلس قرائت نگردید، گفت: 
 [.01، ص 481، شماره 19اسفند  1]انقالب اسالمی « دستور جلسه علنی بیاوریم.

آورند یک چیزی بفرمائید ما در اختیار مردم قرار دهیم،  تشریف نمی
جا  مردم نگویند بررسی شایعه شکنجه باالخره چه شد، این مسأله این

رسید اکنون از  ه جایی نمیمتوقف است، امیدوارم که صدای ما که ب
فرصت استفاده کردم و در آنجا عرض کردم براداران عزیز جوابی 

     {  118«}بفرمائید.
آقای منتظری که خود به زندانها رفته بود و از نزدیک کسانی را که 
شکنجه شده بودند، دیده بود و با آنها مذاکره کرده و وعده داده بود که 

شود.  نه تنها محمد شکنجه شدگان را  ست مینگران نباشند و مسأله در
دانست که از رأس تا ذیل مقامات قضایی و اقای  مالقات کرده بود بلکه می

ها آگاهی دارند و  ها و انواع زندان خمینی، از بگیر و ببندها و شکنجه
کردند که آقای منتظری را وادار کنند که بیاید و شایعه  کوشش می

به اینکه وزنه سنگین هیئت در دست آقای  شکنجه را تکذیب کند. نظر
کردند ولی آقای منتظری  منتظری بود، اگر مابقی هیئت تکذیب می

گذاشت، حرف آنها خریدار نداشت و  نماینده امام بر آن صحه نمی
رفت. اینست که از همه طرف، هم از جانب آقای  زحماتشان به هدر می

ری متمرکز شده بود که خمینی و هم از جانب حزب فشار روی آقای منتظ
 بیاید و شایعه شکنجه را تکذیب کند. 

هیئت بررسی شایعه شکنجه،  31فروردین  19سرانجام در تاریخ 
وجود شکنجه را در زندانهای کشور تکذیب کرد و اعالم نمود که در 

 زندانهای کشور شکنجه وجود نداشته است. 
برگزاری پارس آقای منتظری در مورد نتیجه کار هیأت به خبرنگار خ

توان گفت که نظام حاکم بر بازجوئی و بازپرسی  بطور خالصه می»گفت: 
دادگاهها و زندانهای ما بهیچوجه مبتنی بر شکنجه نیست و اگر موارد 
معدودی نیز دیده شده، بطور استثنایی و از سوی افراد غیرمسئول بوده 

از مقامات  است و اتهام وارده به روش بازجویی و بازپرسی از طرف یکی
 {119«}باشد. نمیکشور بهیچوجه صحیح 

و بدین ترتیب اسلحه شکنجه و بگیر و ببندها، چماقداری و اینگونه 
صدر درآورده و تازه بدهکار هم شده  ها را از دست آقای بنی ظلم و ستم

های گروهی و اهرمهای تبلیغاتی که  بود و در محافل انحصارطلبان و رسانه
ا شایعه پراکن و تضعیف کننده جمهوری اسالمی در دست داشتند وی ر

 ، گفت: 31اردیبهشت  31معرفی کردند. آقای دکتر بهشتی در تاریخ 
شک باید در موقع خود، خود این شایعه پراکنی )شکنجه در  بی»

 {131}«زندانها( مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.
 

 جاری شدن چنین دروغ بزرگی بر زبان

سأله بزرگی شده بود که چرا و بچه دلیل برای صاحب این قلم، م
آقای محمد منتظری چنین دروغ بزرگی را در انظار مردم ایران بر زبان 

اسالمی و در  جاری کرد. مسأله شکنجه در زندانهای جمهوری
 الشمس بود.  ها و سپاه اظهر من بازداشتگاههای کمیته

 که، دستگیر و زندانی شدم، در زندان سرانجام بعد از این
هنگامی که در  30اسالمی این راز بر من برمال گردید. در سال  جمهوری

بردم، روزی از روزها دیدم که آقای  به سر می 311زندان اوین واحد 
محمد آخوندان، معروف به محمد منتظر که یکی از یاران نزدیک محمد 

 شناختیم با منتظری بود را به زندان آوردند. چون ما از قبل همدیگر را می
هم سالم و علیک و احوالپرسی کردیم. موقعی که من او را دیدم، او را 
شکنجه کرده بودند و وی خودش را در زندان به دیوانگی زده بود. بعدها 
از وی پرسیدم چرا خودت را به دیوانگی زده بودی پاسخ داد، اگر به این 

کرد. علت دستگیری وی و  زدم الجوردی مرا اعدام می کار دست نمی
ام به  گونگی آن را در کتاب اوین، ج اول، گاهنامه پنج سال و اندی آوردهچ

 {130.}آنجا مراجعه کنید
خواهد که یک چیزی را راست و روشن  از وی پرسیدم محمد دلم می

برایم تعریف کنی. گفت موضوع چیست؟ گفتم محمد تو که خودت در 
های  کنجههمه ش اینجا کیسه الجوردی خوب به تنت خورده است و این
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ای. و تو که با آقای محمد منتظری دوست و همراه بودی،  دیگران را دیده
آیا اطالع داری که چرا محمد حاضر به گفتن چنین دروغ بزرگی در انظار 

 ملت ایران شد؟ 
به من چنین پاسخ داد: آقای خمینی بدنبال محمد فرستاد که برود 

 جماران و آقای خمینی را مالقات بکند. 
که به مالقات آقای خمینی رفت من هم، همراه وی بودم. آقای  روزی

خمینی به محمد توصیه کرد که برود و اعالم کند که شکنجه وجود 
نداشته است. محمد پاسخ داد من خودم شکنجه را در زندانها مشاهده 

اسالمی در خطر گروههای ملحد و ضد  ام. آقا گفتند فعالً جمهوری کرده
ای  تو برو و اعالم کن که شکنجه وجود نداشته و شایعهانقالب است. فعالً 

بیش نبوده است. بعد که وضعیت کشور آرام شد و قدرت ما تثبیت گشت 
اسالمی از بین رفتند، به همه امور  های ضد انقالب و ضد جمهوری و گروه

شود. محمد هم با فشار  گونه مسائل گرفته می شود و جلو این رسیدگی می
مینی چاره دیگری نداشت و به خواست آقای خمینی آمد و اصرار آقای خ
 0و اعالم کرد.

ریاست جمهوری که از سخنرانی عمومی ممنوع شده بود و در 
سانسور همه جانبه قرار دادشت، امّا روزنامه انقالب اسالمی چنان وزنه و 
تیراژی پیدا کرده بود که به تنهایی همه آن کمبودها را به میزان قابل 

کرد و توجّه عموم مردم در سراسر کشور به روزنامه  ی جبران میا مالحظه
جلب شده بود. البته در این دوران روزنامه میزان هم که در خط آزادی 

شد خواهر کوچولوی انقالب اسالمی است، علیه  کرد و گفته می عمل می
 نمود.  انحصارطلبی و دیکتاتوری افشاگری می
توانستیم در  میزانی بود که ما میتیراژ روزنامه انقالب اسالمی به 

هزار دور  411هزار تا  311بازار کاغذ تهیه کنیم. در این دوران تیراژ از 
داشتیم براساس وضعیت  زد و اگر ما کاغذ و امکانات چاپی کافی می می

سنجی که خود اینجانب از استانهای خراسان، تهران، اصفهان و 
ایندگان روزنامه در سراسر خوزستان بعمل آورده بودم و اطالعات نم

کشور، روزنامه تا یک میلیون نسخه و بیشتر در روز فروش داشت و این 
سابقه بوده است و ثانیاً  نگاری در ایران تا به امروز بی اوالً در تاریخ روزنامه

اعتماد، عالقه و توجه عموم مردم سراسر کشور را به روزنامه انقالب 
 دهد.  وضعیت کشور، به خوبی نشان می اسالمی و نگرانی خودشان را از

گشت و مشتریان و  روزنامه در سراسر کشور دست به دست می
بردند. با توجه  عالقمندان برای دریافت روزنامه مدتی را در صف به سر می

که مردم ایران غالباً و طبق عادت دیرینه اطالعات شفاهی را  به این
کنند، خوانندگان روزنامه  ل میگیرند و سینه به سینه به یکدیگر منتق می
رسان، پیامهای روزنامه و مطالب آن به دیگران بودند و روزنامه چنان  پیام

شود گفت، در فاصله یکی  بردی در جامعه پیدا کرده بود که به یقین می
شدند و به سرعت به  دو روز بعد اکثریت مردم از مطالب آن مطلع می

 گشت.  تعداد آنها افزوده می
 

 
 

 ز توزیع مردمی روزنامه انقالب اسالمی(امونه ای )ن

                                                           

اوین گاهنامه پنج سال و اندی، از محمد جعفری، صص »ـ این مطلب در کتاب 0
 آمده است. « شکنجه در زندانهای جمهوری اسالمی»، تحت عنوان 198ـ  311

 

 مالی کردن پرونده چماقداری دانشگاه ماست

اسفند که اصالً  04، پرونده دانشگاه و 31اردیبهشت  8در تاریخ 

ای آقای خمینی و هیئت سه نفر حل اختالف را که به خاطر  ماده 01بیانیه 

ها و پاسداران و  آن بلوا ـ که از جانب انحصارگران و بدست کمیته

{ ـ موجودیت 131بود}های چماقدار از پیش تدارک دیده شده  دسته

 پیدا کرده بود را ماست مالی کردند. 

خدمت امام »آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور گفت: 

خمینی رسیدیم گزارش پرونده دانشگاه باستحضار رسید و رهنمودهایی 

 {133«}بعداً بفرمایند.خواستیم قرار شد انشااهلل نتیجه را 

، کامالً آشکار شده بود که هیئت سه نفره، 31در اواسط اردیبهشت 

جمهوری است. و هر  طرف نیست و خود یکی از طرفهای مقابله با رئیس بی

کردند و تنها امید  روز حلقه محاصره ریاست جمهوری را تنگ و تنگتر می

در پی آنها را به ماندن صدر پشتیبانی و حمایت مردم بود که پی  آقای بنی

 خواند  در صحنه و مقابله با انحصارگران و استبدادیان فرامی
 

 اعالم جرم علیه نبوی و رجائی

ریاست جمهوری از طریق بانک مرکزی از متن انگلیسی قرارداد 

الجزایر و عملکرد دولت و مجلس در رابطه با حل مسأله گروگانها متوجه 

اسالمی و دولت با  زب جمهوریبایستی سران ح شده بود که می

جمهوریخواهان و ریگان وارد مذاکره و قرار و مدار پنهانی در رابطه با 

باشند و بهمین دلیل ریاست جمهوری را دور زده و   آزادی گروگانها شده

بدون اطالع و امضای ریاست جمهوری، قرارداد الجزایر را امضاء کرده و 

 Agreementمتن انگلیسی آن  برای استتار عمل خود موافقتنامه که

جمهور  اند تا به زعم خود احتیاجی به امضای رئیس است را بیانیه نامیده

 نداشته باشد. 

که متن بیانیه الجزایر اعالم تعهدات متقابل دولتین  امّا نظر به این

نامند و برطبق اصل  باشد که اصطالحاً آن را قرارداد می ایران و آمریکا می

نامه بایستی به  ها، عهدنامه و مقاوله ی قراردادها، پیمانقانون اساس 011

 جمهوی و یا نماینده قانونی او برسد.   امضای ریاست

که در داخل جلو اعتراضات بعضی از  عاقدین قرارداد برای این

اشخاص و ملت را بگیرند، قرارداد را بیانیه نامیدند و ترس داشتند که اگر 

ر جراید مطرح گردد ممکن است کار به مسائل به بحث گذارده شود و د

اشان را بر باد دهد،  آشکار شدن قرار و مدار پنهانی بکشد و دودمان همه

و بدین خاطر با تمام امکانات و اهرمهایی که در دست داشتند سعی 

کردند که ملت ایران از کم و کیف و چگونگی اجرای قرارداد آگاه  می

 نگردند. 

کرد در رابطه با آزادی گروگانها و امضای  صدر که فکر نمی آقای بنی

قرارداد الجزایر و کم و کیف آن آقای خمینی را نیز مطلع کرده باشند، در 

، علیه امضاءکنندگان بیانیه الجزایر آقایان 00/0/0331و  09/00/0319تاریخ 

بهزاد نبودی و رجائی به دلیل ارتکاب جرائم مختلفی، اعالم جرم کرده و 

های رئیس کل بانک مرکزی به دو نفر  ا اسناد و مدارک و نامهآن را همراه ب

ذکر شده، برای پیگیری و به جریان انداختن، به دادسرای عمومی تهران 

فرستاده بود. امّا چون این اعالم جرم به واقعه چهارده اسفند و متعاقب 

ای آقای خمینی و هیئت سه نفره حل اختالف برخورد  آن اعالمیه ده ماده

برای رسیدگی رونوشت تمامی آن را از طریق آقای اشراقی برای  کرد،

ای  ، در مصاحبه0331فروردین  13هیئت سه نفره ارسال کرد. و در تاریخ 

وزیر و بهزاد  با روزنامه انقالب اسالمی از اعالم جرم خود علیه نخست

نبوی پرده برداشت و در رابطه با این سؤال که آیا مایل هستید که اعالم 

م را در اختیار مطبوعات قرار دهید تا به اطالع ملت برسد، اظهار جر
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خواهیم که  خواهیم جو را متشنج بکنیم، بلکه می چون ما نمی»داشت: 

امور روال قانونی داشته باشد و مورد رسیدگی قرار بگیرد، لذا وقتی 

دیدیم که رسیدگی شد، که خوب از طریق همان رسیدگی متن منتشر 

گیرد و اگر رسیدگی نشد، آنوقت ناچار  ختیار عموم قرار میشود و در ا می

 {134.«}کنیم ما خودمان منتشر می

که از ترس آشکار شدن مسائل، آقای بهزاد نبوی تقاضای  نتیجه آن

و در آنجا فاش  0جلسه رسیدگی غیرعلنی مجلس شورای اسالمی کرد

ه جای باریک صدر گرفته نشود، کار ب کرد که اگر جلو اعالم جرم آقای بنی

خواهد کشید و این اعالم جرم در حقیقت علیه من نیست بلکه علیه 

دولت، مجلس، قوه قضائیه و امام خمینی است چرا که من به امر دولت و 

 1ام. امام عمل کرده

های رئیس کل بانک مرکزی وقت آقای نوبری که قبل  سرانجام نامه

رجائی و بهزاد نبوی نوشته  از آزادی گروگانها و امضای قرارداد الجزایر به

حلهای موافق با منافع  شده بود و در آنها شرح مفصل کارشناسانه و راه

کشور توضیح داده شده و هشدارهای الزم آمده بود، انتشار پیدا کرد و 

 3موجی علیه آنان برانگیخت.

بنابراین دولت در اولین قدم، اقدام به حذف تنها شاهدی که در 

زایر بود یعنی آقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی بر جریان قرارداد الج

به مجلس برده « حذف فرمان همایونی»آمد و با همآهنگی مجلس الیحه 

شد و رئیس کل بانک مرکزی شاهد چگونگی قرارداد الجزایر و اجرای آن 

حذف گردید. امّا با وجود حذف وی کار خاتمه نیافته بود زیرا بخشی از 

جمهور قرار گرفته بود و  ارک در اختیار رئیساطالعات و اسناد و مد

باستناد به آنها علیه رجائی و نبوی اعالم جرم گردیده و به جریان انداخته 

بایستی یا دولت حذف گردد و کنار برود و یا با  شد که در نهایت می

که از زبان آقای  جمهور حذف بشود و بطوری سازی و کودتا رئیس پرونده

صفحه بعد خواهید خواند، تصمیم به کودتا علیه نبوی فاش شده و در 

صدر در این رابطه با آقای  شود. آقای بنی ریاست جمهوری گرفته می

خمینی مذاکره کرد و آقای خمینی بوی اطمینان داده بود که دستور 

 دهد الیحه را پس بگیرند.   می

اردیبهشت، اعالم کرد، امام فرمودند  31جمهور در تاریخ  رئیس

کنم که این الیحه را پس  د اینها خوب نیست و من خودم اقدام میبرخور»

 {131«}بگیرند.

امام به خود من گفتند »آقای حجتی کرمانی هم تأیید کرد و گفت: 

 {133«}که از بررسی این الیحه در مجلس راضی نیستند.

صدر عدول کرد  بهرحال آقای خمینی از قول و قرار خود با آقای بنی

 س به تصویب رسید. و الیحه در مجل
 

 نبوی و رجائی در ترس و وحشت

سال در رابطه با تصویب الیحه  11آقای بهزاد نبوی حال بعد از 

                                                           

اول. جلسه غیر علنی ، ص 141، شماره 31اردیبهشت 13ـ انقالب اسالمی، شنبه 0
برگزار  31اردیبهشت  11مجلس به درخواست وزیر مشاور بهزاد نبوی در تاریخ 

 گردید. 

ـ بخشی از مطالب آن جلسه وسیله نمایندگان مخالف دولت در آن روز به بیرون 1
» درز پیدا کرد ولی بعداً آقای نبوی خود بدانها اعتراف کرد. نگاه کنید به کتاب 

 «. جانشینان انقالب گیری و گروگان

ی رئیس کل بانک مرکزی به رجائی و بهزاد نبوی به ربوهای آقای علیرضا ن ـ نامه3
خرداد، شماره  4و انقالب اسالمی  148خرداد، شماره  3ترتیب در انقالب اسالمی 

 4عالوه بر آن در این رابطه آقای نوبری در تاریخ دوشنبه درج گردیده است.  147
ای همراه با اسناد و مدارک برای نمایندگان مجلس شورای  امه، نیز ن31خرداد 

 روزنامه انقالب اسالمی انتشار پیدا کرده است. 148اسالمی نوشته که در شماره 

 گوید:  چنین می

اند این طرح به تصویب  ما با خبر شدیم امام به مجلس توصیه کرده»

نرسد... رجائی به سراغ من در ستاد بسیج اقتصادی آمد و موضوع را 

ی خدمت امام رفتیم. حدود چهار ساعت با امام بحث و گفت و من و رجائ

گفتگو کردیم و باالخره امام قبول کردند که از توصیه خود صرف نظر 

 4«کنند.

شهید رجائی برخالف همیشه خیلی ناراحت و تند صحبت کرد و »

ام خیلی صریح عرض کنم قبایی برای  خطاب به امام گفت: من آمده

توانیم استعفا دهیم و  ایم و در همین جا می وزیری و وزارت ندوخته نخست

برویم ولی این شدنی نیست ما مسئولیت را به عهده داشته باشیم و 

ماند که دست و پای ما را ببندید و  اختیار نداشته باشیم. به این می

ایم تا تکلیف ما را روشن کنید.  بیندازید در دریا تا شنا کنیم. ما آمده

امام لبخندی زد و پاسخ داد شما تکلیف مرا صحبت رجائی که تمام شد، 

روشن کنید. من مطمئنم که اگر این قانون در مجلس تصویب شود این 

صدر  کشور را به خاک و خون خواهند کشاند و حتماً آقای بنی

وقت در  گیری خواهد کرد و کار به جاهای حساس خواهد کشید. آن موضع

سال شاهنشاهی نتوانستیم  1111گویند پس از  بیرون از این کشور نمی

گوید که امام تمام  ماه تحمل کنیم؟ نبوی می 00جمهورمان را  اولین رئیس

بینی کرده بودند و تنها زمانی که ما در  اتفاقات روزهای بعد را پیش

مجلس صحبتهایمان به ایشان گفتیم این عمل شما سبب تضعیف 

تصویب کرد شود ایشان توصیه خود را برداشتند و مجلس طرح را  می

های امام پس از  بینی دانیم متأسفانه تمام پیش گونه که می ولی همان

نبوی این نکته را نیز  {137}«تصویب آن طرح به واقعیت پیوست.

گرفت و  دانم اگر در آن روز آن اقدام صورت نمی البته من نمی»گوید:  می

 {138}«؟شد، اآلن وضعیت ما بهتر بود یا نه طور نمی صدر آن ماجرای بنی

سال  11همین اندازه که آقای نبوی در رابطه با مسأله فوق، بعد از 

 دهد که:  پرده برداشته، نشان می

رجائی و نبوی را ترس وحشت فرا گرفته که اگر آقای خمینی  ـ0

جلو تصویب الیحه را بگیرد سرانجام امضای خائنانه قرارداد الجزایر و قرار 

در رابطه با آزادی گروگانها رو خواهد شد  و مدار پنهانی با جمهوریخواهان

 و دودمان آنها را بباد خواهد داد. 

در آن جلسه چهار ساعته صحبتهای مهم و اسراری رد و بدل ـ 1

بردارد و   شده است امّا آقای نبوی هنوز حاضر نشده است که از آنها پرده

 ای اشاره کرده است.  تنها به چند نکته

که در صورت تصویب این الیحه کار به  آقای خمینی گفته استـ 3

جاهای حساسی خواهد کشید و در حقیقت الزم است علیه اولین 

 جمهور کودتا بشود.  رئیس

آقای خمینی با وجود جنگ و تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی ـ 4

کرده است که  بینی می دانسته و پیش تا این حد پیش رفتن را صالح نمی

شود و عالوه بر  ه شده و به نابودی کشیده میکشور به خاک و خون کشید

سال شاهنشاهی، اولین  1111این دنیا چه بما خواهند گفت که بعد از 

 جمهورمان را تحمل نکردیم.  رئیس

های امام، بعد از  بینی کند که همۀ پیش آقای نبوی اعتراف میـ  1
ست برود خواهد به راه را که هنوز نمی آن به واقعیت پیوست. ولی برای این
صدر کودتا  گوید که اگر علیه بنی و حقایق را درست مطرح کند، می

داند اآلن وضعیت کشور بهتر بود  آمد، نمی شد و آن وضعیت پیش نمی نمی
 یا نه.

که در آن جلسه چهار ساعته و بعد از آن به آقای خمینی چه  اینـ  3
                                                           

ـ رفتار شناسی حکومتی امام در گفتگو با بهزاد نبوی پنج خاطره از امام، پدرام 4
 . alvondi@gmail.comالوندی 
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اند که  ندهاند و بوی قبوال اسراری گفته شده و چه چیزی بوی نشان داده

های آخر کودتا آماده شده است، هنوز چندان  آقای خمینی برای پرده

اند که در  که وی را احتماالً ترسانده فاش نشده است. امّا عالوه بر این

گیری رو خواهد شد و سرانجام ما  صدر، پرونده گروگان صورت بودن بنی

ایم و سیر  کردهکه بگوئیم ما به خواست آقای خمینی عمل  ای جز این چاره

ایم، نداریم و با اطالع از حساسیتهای  تا پیاز را با ایشان در میان گذاشته

صدر با این پشتوانه مردمی و  اند که اگر بنی آقای خمینی وی را ترسانده

پیروزی در جبهه جنگ، باقی بماند، مجاهدین و گروهکها مسلط خواهند 

ند گرفت و روحانیت ها و خط مصدق قدرت را بدست خواه شد و مصدقی

گردد.  آقای خمینی  و آخوند را جارو خواهند کرد و باز مشروطه تکرار می

هم که به این مسائل خیلی حساس بود، خود مستقیم وارد عمل گردیده 

 است.             
 

 تصویر زورپرستان در آینه زمان

گذرد، آقای هاشمی  می 0331سال از کودتای سال  11و امروز، که 

، 81مهر  3و سپس در  0381شهریور  30جانی ابتداء در نماز جمعه رفسن

در گفتگو با بخش خبر رادیو، مطالبی را در رابطه با آن دوران و چگونگی 

تابد و آنها  کند. که آقای محسن رضایی آن را برنمی خاتمه جنگ بیان می

ه کند که در نتیجه کار به افشای نامه آقای خمینی در رابط را تکذیب می

که چون زهر برای آقای خمینی کشنده بوده  198با پذیرش قطعنامه 

شود و عمق فاجعه و خیانت به  کشد، کشیده می است و آن را سر می

سال و قریب به  8گردد که ادامه جنگ به مدت  کشور و ملت عیان می

میلیارد دالر خسارت و ویرانی و با حاکم کردن  0111یک میلیون کشته و 

 اند.  طلق بر کشور، صلح را پذیرفتهدیکتاتوری م

کار افالس و درماندگی کشور و خیانت به حدی شور بوده که آقای 

شود که با چنین وضعیتی فرمانده سپاه  خمینی در نامه خود یادآور می

 «. گوید باز هم باید جنگید که آن شعاری بیش نیست می»

ی و بدلیل اهیمت موضوع، ابتداء مطالب آقای هاشمی رفسنجان

سپس تکذیب آقای محسن رضایی و سرانجام متن نامه آقای خمینی که 

 شود.  تکذیب، تکذیب آقای رضائی است، آورده می

در بخشی از  81شهریور  30آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 

 سخنان خود، دربارۀ جنگ و شروع و خاتمه آن گفت: 

یران وجود داشت ها در ا تنگناهایی به لحاظ نظامی به خاطر تحریم»

و در داخل کشور نیز نیروهای سیاسی با یکدیگر اختالف داشتند. 

جمهور وقت ایران بسیاری از اختیارات را در دست داشت  صدر رئیس بنی

و نیروهای شرق و غرب که از ایران رانده شده بودند، با نفس انقالب ایران 

 موافق نبودند. 

ب اسالمی را خطری برای نیروهای ارتجاعی منطقه نیز وقوع انقال

 کردند.  رو از عراق حمایت می دیدند و از این خود می

صدر  در ایران هنوز نیروهای نظامی سازماندهی نشده بودند و بنی

داد و باالخره در چنین  فرصتی را برای میدان دادن به نیروهای بسیج نمی

 شرایطی جنگ با هدف شکستن انقالب شروع شد. 

ن را براندازی انقالب و هدف ثانوی جنگ جدا هدف اولیه متجاوزا

ساختن خوزستان از ایران بود. با شروع جنگ پنج استان ما درگیر تجاوز 

شد و در خوزستان پیشروی دشمن با سرعت بیشتری شکل گرفت و 

 همه چیز در جهت پیروزی دشمن رقم خورده بود. 

راه امام با اظهارات خودشان یک جنگ روانی عظیم علیه غرب به 

انداختند و زمانی که بحث آتش بس توسط خود متجاوزان مطرح شد، 

مسئوالن نظامی ایران از امام فرصت خواستند تا به دفاع در مقابل تجاوز 

 برخیزند. 

وی با اشاره به عملیات نیروی هوایی ایران تأکید کرد: این عملیات 

و نیروی تا آخر جنگ تفوق نظامی خود را در مواجهه با عراق حفظ کرد 

 گیر کرد.  های اولیه نیروی نظامی دشمن را زمین رغم شکست نظامی علی

وی با اشاره به فرصت از دست رفته یک ساله ایران در جنگ در 

های او در مقابل سپاه و بسیج  صدر و کارشکنی دوره ریاست جمهوری بنی

 تصریح کرد بعد از عزل او سپاه و بسیج وارد میدان شدند و دشمن را از

بسیاری از مناطق اشغالی بیرون کرد و بعد از فتح خرمشهر بحث ادامه 

 جنگ پیش آمد. 

هاشمی رفسنجانی با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی دفاع در 

محضر امام در جماران و بحث مطرح شده میان امام و فرماندهان نظامی 

اتمه گفت: امام موافق ورود به خاک عراق نبود و در عین حال موافق خ

 جنگ هم نبود تا صدام به مجازات خود به عنوان متجاوز برسد. 

ها این بود که جنگ ادامه پیدا کند. امام منطق نظامیان  منطق نظامی

را پذیرفت امّا به این مسئله اشاره کردند که مردم عراق دوست ما هستند 

 و نباید آسیب ببینند. 

ضان و ناکامی این هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهمیت عملیات رم

عملیات و ناکامی عملیات والفجر یک گفت: بعد از این بحثی در مورد علل 

ناموفق بودن این عملیات مطرح شد و اختالفی میان سپاه و ارتش در 

خواست جنگ کالسیک را در  مورد ادامه جنگ مطرح شد و ارتش می

سال نیز گیری معتقد بود و یکی دو پیش بگیرد و سپاه نیز به اصل غافل

وقت بر سر این اختالف گذشت و عملیات خیبر نیز در این ایام رخ داد که 

نیمه موفق بود و عملیات بدر نیز موفقیت کامل را نداشت. از این به بعد 

بنابراین شد که عملیاتی مهم توسط ایران برای بدست گرفتن برخی از 

 گیرد. مناطق حساس عراق از جمله بصره یا نزدیکی به عراق صورت ب

که برای حل اختالف سپاه و ارتش  هاشمی رفسنجانی با تأکید بر این

بنا شد من جانشین فرمانده کل قوا باشم، گفت: من در مالقات با امام به 

این مسئله اشاره کردم که ما قصد داریم که با تصرف مناطق استراتژیک 

د و عراق، صدام را تحت فشار قرار دهیم که امام به من لبخندی زدن

 سخنی نگفتند. 

وگو با بخش خبر  مهر، در گفت 3آقای هاشمی رفسنجانی، در 

رادیو، در پاسخ به این سؤال: چرا ایران پس از فتح خرمشهر  8ساعت 

حاضر به آتش بس نشد؟ اهم تقصیر ادامه جنگ را به گردن آقای خمینی 

انداخته است: در ایران آن موقع هیچ کس آمادگی پذیرش آتش بس را 

داشت و در همان موقع، جلسه شورای عالی دفاع، برای تعیین تکلیف ن

ادامه جنگ تشکیل شد که امام فرمودند که هیچ کس از آتش بس 

 صحبت نکند و این جنگ باید تا اهدافی که داریم ادامه یابد. 

 . . . 

سال ایران قطعنامه  8او در پاسخ به این سؤال: چه شد که بعد از 

 ته است: را پذیرفت، گف 198

که بپذیریم شورای امنیت صادر کرده و  قطعنامه را مدتی پیش از این

گفت در این  عراق هم پذیرفته بود، ولی ما آن را قبول نداشتیم. ایران می

قطعنامه باید تنبیه متجاوز گنجانده شود و تکلیف خسارات وارد شده به 

. عوامل پذیرفتند ها نمی  ما مشخص شود و این چیزی بود که عراقی

 کم ما متقاعد شدیم باید قطعنامه را بپذیریم:  فراوانی بود که کم

ـ جنگ طوالنی و فرسایشی شده بود و این فرسایش به ما آسیب 0

ها را مورد هدف و آسیب قرار  ها غیر نظامی رساند و عراقی فراوان می

ها نیز زیاد شده بود به خصوص  دادند، همچنین تلفات غیرنظامی می

کردند که نمونه آن را در  ها از سالح شیمیایی استفاده می عراق که این

 ریختند.  حلبچه مشاهده کردیم و مردم مثل برگ خزان به زمین می

ـ ما در مقابل این شرارت محدود بودیم، چون سالح شیمیایی بکار 1



 

 013 

ها علناً به نفع  خواستیم مردم آسیب ببینند. آمریکایی بردیم و نمی نمی

میدان شده بودند و کشتی، هواپیما و سکوهای نفتی ما را مورد عراق وارد 

 دادند.  حمله قرار می

های ما دیگر به مزاحمت افتاده بودند و دائماً ایجاد  ـ همسایه3

 کردند.  محدودیت می

ـ بودجه دولت نیز واقعاً کشش این جنگ را نداشت و دولت رسماً 4

نین در همین موضوع توانیم همچ به امام )ره( نامه نوشت که نمی

درخواست بودجه از طرف نیروهای رزمنده زیاد شد و البته حق آنها نیز 

ای به امام نوشت و لیست بزرگی از لوازم مورد  بود و فرمانده سپاه نامه

چنان بزرگ بود که امام )ره( فرمودند که یک  احتیاج داد که لیست آن

جلسه امام )ره( با تواند آن را تهیه کند. حتی در  ابرقدرت هم نمی

 مسئوالن، حضرت امام )ره( به این نامه استناد کردند. 

ـ مهمترین عامل در این بین، عوامل انسانی، جنگ به حدی بود 1

که تلفات انسانی زیاد شده بود و قابل تحمل نبود و در این موقع 

های ما را پذیرفت و این  خوشبختانه شورای امنیت تا حدودی خواسته

 « امل باعث شد که امام )ره( قطعنامه را پذیرفتند.مجموعه عو

 4آقای محسن رضایی اظهارات آقای رفسنجانی را تکذیب کرد. در 

رادیو )پیک  8وگو با بخش خبر ساعت  مهر، محسن رضایی، در گفت

بامدادی( از جمله سخنان هاشمی رفسنجانی را درباره مهمترین 

و بهترین زمان پذیرفتن ها، ادامه جنگ و فرماندهی کل قوا  موضوع

 قطعنامه، دروغ خوانده است: 

وی به این پرسش: به نظر شما بهترین زمان برای پایان دادن جنگ »

که قطعنامه  کنم دو سه ماه بعد از این چه موقع بود، گفته است: فکر می

ماه  7صادر شد، بهترین زمان برای پایان دادن جنگ بود، تقریباً  198

ماه زودتر قطعنامه را قبول  3الی  1یعنی اگر  قبل از پایان جنگ،

 کردیم بهتر بود.  می

یکی از دالیل ادامه جنگ این بود که وقتی خرمشهر را آزاد کردیم، 

خیز از خاک ایران  نزدیک به هزار کیلومتر مربع از جمله یک منطقه نفت

 در اختیار نیروهای عراقی بود و به همین دلیل جنگ ادامه یافت. 

شود. یکی  که گفته می در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینرضایی 

از دالیل طوالنی شدن جنگ اختالف نظر بین نظامیان و سیاسیون بود، 

بیان داشت: نه چنین چیزی وجود نداشت، چون سیاسیون و نظامیان هر 

گفتند که باید جنگ را ادامه بدهیم. امّا بحث روی شیوه ادامه  دو می

سیون گفتند که جنگ را جنگ دیپلماسی کنیم، امّا جنگ بود، چون سیا

 گفتند این کار وقت تلف کردن است.  نظامیان می

گویند در زمان جنگ بین  ها می او در پاسخ به این سؤال: برخی

ارتش و سپاه اختالف وجود داشت، گفته است: اختالفات بین سپاه 

ها  تپاسداران و ارتش اختالفات تخصصی بود و با تفکیک مسئولی

 مشکالت حل شد. 

و در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد به خاطر این اختالفات،  

امام )ره( آقای هاشمی رفسنجانی را مسئول جنگ قرار داد؟ گفت: نه 

اینطور نبود. بعد از عملیات رمضان من از امام )ره( تقاضا کردم که مقام 

اه این مسئولیت را م 9معظم رهبری را فرمانده جنگ بگذارند که ایشان 

برعهده داشتند. بعد هم مدتی آقای هاشمی آمدند، من هم مدتی مسئول 

جنگ بودم و اواخر جنگ نیز آقای هاشمی به عنوان مسئول هماهنگی 

 «کرد. امور جنگ فعالیت می

در حضور خمینی،   مهر از قول یکی از حاضر در جلسه 4بازتاب 

یب کرده است: در شرایطی سخن هاشمی رفسنجانی را در دو مورد تکذ

ای به امام  فرمانده سپاه نامه»اند  که آقای هاشمی رفسنجانی اظهار کرده

، اصوالً فرمانده سابق «نوشت و لیست بزرگی از لوازم مورد احتیاج داد

 اند.  ای در این باره به حضرت امام )ره( ننوشته سپاه پاسداران، نامه

قولی از مام )ره( و انتساب  وی درباره بخش دیگر این اظهارات نقل

آن به پیام امام )ره( به جلسه مسئوالن گفت: چنین نقل قولی از امام )ره( 

 در این پیام وجود ندارد. 

آقای هاشمی رفسنجانی نامه آقای خمینی را در تکذیب، تکذیب 

 آقای محسن رضایی انتشار داد. 

ذیب به گزارش ایلنا، دفتر هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به تک»

 محسن رضایی، این جوابیه را انتشار داده است: 

اهلل هاشمی رفسنجانی در  به دنبال چاپ و انتشار مصاحبه آیت

ها از قول برخی از افراد نامه فرمانده سپاه پاسداران وقت  روزنامه و سایت

 به امام تکذیب شد. 

ای در تاریخ در ذیل نامه امام خمینی به  برای رفع هر گونه شبهه

گردد تا نسبت به چاپ آن اقدام  عیناً ارسال می 11/4/37ولین مسؤ

 نمایید. 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 

با یاری خداوند و با سالم و صلوات به انبیا بزرگوار الهی و ائمه 

معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین، حال که مسؤولین نظامی ما اعم از 

کنند که  اً اعتراف میباشند، صریح ارتش و سپاه که خبرگان جنگ می

ها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد و نظر به  ارتش اسالم به این زودی

اسالمی از این  که مسؤولین دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری این

گویند  داند و با قاطعیت می وجه به صالح کشور نمی پس جنگ را به هیچ

در اختیار صدام هایی را که استکبار شرق و غرب  که یک دهم سالح

شود در جهان تهیه کرد و با  وجه و با هیچ قیمتی نمی اند، به هیچ گذارده

توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از دهها گزارش 

های اخیر به اینجانب رسیده و به  نظامی سیاسی است که بعد از شکست

نده سپاه یکی از اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح، فرما

معدود فرماندهائی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه 

های  باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سالح جنگ می

کننده آن، اینجانب با آتش بس موافقت  شیمیایی و نبود وسائل خنثی

اتی از نمایم و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نک می

 شود.  نگاشته است، اشاره می 37/4/1نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 

فرمانده مزبور نوشته است: تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، 

ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست 

د آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته باشیم و بع می

توپ و  3111تانک و  1111تیپ پیاده و  311اگر ما دارای  70از پایان سال 

کوپتر و قدرت ساختن مقدار قابل  هلی 311هواپیمای جنگی و  311

های جنگ در آن موقع است  توجهی از سالحهای لیزر و اتم که از ضرورت

توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته  داشته باشیم، می

 اشیم. ب

گوید: قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به هفت  وی می

 برابر و  ارتش به دو برابر و نیم افزایش پیدا کند. 

او آورده است؛ البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم 

ترین قسمت موفقیت طرح خود  واال موفق نخواهیم بود و این فرمانده مهم

بودجه و امکانات دانسته و آورده است که بعید به نظر  را تهیه به موقع

رسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتواند به تعهد خود عمل کنند،  می

گوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری  البته با ذکر این مطالب می

وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را  بیش نیست. نخست

هایی را که  گویند تنها سالح اند، مسؤولین جنگ می عالم کردهزیر صفر ا

ای است که  ایم به اندازه تمام بودجه های اخیر از دست داده در شکست
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برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود. مسؤولین 

اند پیروزی سریعی به دست  گویند از آنجا که مردم فهمیده سیاسی می

تن به جبهه در آنها کم شده است. شما عزیزان از هر آید شوق رف نمی

دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است ولی  کس بهتر می

راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از 

کنم، خداوندا! ما برای  جمهوری اسالمی اگر آبروئی داشته باشیم خرج می

و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش  دین تو قیام کردیم

 کنیم.  بس را قبول می

ای با آمریکا و شوروی و تمامی  خداوندا! تو خود شاهدی که ما لحظه

ها را  ها و قدرت های جهان سر سازش نداریم و سازش با ابر قدرت قدرت

دانیم. خداوندا! در جهان شرک و  پشت کردن به اصول اسالمی خود می

و نفاق، در جهان پول و قدرت و حیله و دورویی ما غریبیم، تو خود  کفر

 یاریمان کن. 

اند  خداوندا! در همیشه تاریخ وقتی انبیا و اولیا و علما تصمیم گرفته

ای که دور از  مصلح جامعه گردند و علم و عمل را در هم آمیزند و جامعه

های  و ابوسفیانها  های ابوجهل فساد و تباهی تشکیل دهند، با مخالفت

 اند.  زمان خود مواجه شده

خداوندا! ما فرزندان اسالم و انقالبمان را برای رضای تو قربانی 

کردیم، غیر از تو هیچ کس را نداریم. ما را برای اجرای فرامین و قوانین 

 خود یاری فرما. 

خواهم تا هر چه زودتر شهادت را نصیبم فرمائی.  خداوندا! از تو می

ای تشکیل گردد، آتش بس را به مردم تفهیم نمایند، مواظب  گفتم جلسه

باشید ممکن است افراد داغ و تند با شعارهای انقالبی شما را از آنچه 

تان در توجیه  گویم باید تمام هم صالح اسالم است دور کنند، صریحاً می

شود.  العمل می این کار باشد. قدمی انحرافی حرام است و موجب عکس

ید که مسئولین رده باالی نظام با چشمی خونبار و قلبی دان شما می

اند،  مان چنین تصمیمی گرفته ماالمال از عشق به اسالم و میهن اسالمی

 افتد از دوست بدانید.  خدا را در نظر بگیرید و هر چه اتفاق می

 

 والسالم علینا وعلی عباداهلل الصالحین

 اهلل الموسوی الخمینی روح
 

انی و رضایی و نامه آقای خمینی برای اهل خرد مطالب آقای رفسنج

بسیار گویا و مصداق خیانت به این ملت و کشور است، معهذا ذکر نکاتی 

 از آن خالی از فایده نیست: 

صدر یک سالی از  ـ آقای رفسنجانی مدعی است که در دوره بنی0

نیروی نظامی علیرغم »دست رفت. امّا با تصدیق این واقعیت که 

، گفته خود را «گیر کرد اولیه نیروی نظامی دشمن را زمینهای  شکست

که در این تصدیق هم بخشی از حقیقت  خود تکذیب کرده، عالوه بر این

های کشور و برابر  را بیان کرده است. موافق اسناد منتشره در تمام رسانه

، انتشار داده 31خرداد سال  11ای که اطالعات ارتش اسناد آن را تا  نقشه

بیش از پنجاه درصد مناطق اشغال شده کشور را آزاد کرده بودند و بود، 

 این بود که دشمن را به تکاپوی صلح واداشت. 

تنگناهائی به لحاظ نظامی و به خاطر »ـ این حقیقت است که 1

مطلب این است که آیا خود جنگ و این « ها در ایران وجود داشت. تحریم

گیری و مانع حل به موقع آن در  انها و تنگناها معلول بحران گروگ تحریم

جهت تأمین منافع ملی کشور که شما و آقای بهشتی و مابقی 

گیری نبود که ایران را در انزوای کامل  همدستانتان شدید نبود؟ گروگان

 سیاسی، اقتصادی و نظامی قرار داد، آیا غیر از این عامل چیز دیگری بود؟ 

خود بسیج و سپاه را وارد صدر که به قول  ـ بعد از برکناری بنی3

خواست ارتش را  سپاه می»اهلل منتظری که  میدان کردید و به قول آیت

 { و139«}نرودخواست زیر بار سپاه  یدک بکشد و ارتش هم می

ها و  متأسفانه همه تشویق و تقدیرها متوجه سپاه با همه خط بازی»

جنگهای سیاسی موجود در آن شد و ارتش روز به روز تحقیر 

کنید که عملیات رمضان و والفجر یک  خود اعتراف می {141}،«هشد

ناکام ماند، عملیات خیبر نیمه موفق و عملیات بدر نیز موفقیت کامل 

 اید.  نداشت، باز تکذیب روشی است که بکار برده

صدر است که حاضر  این جزو افتخارات ارتش ایران و آقای بنی

ا فاقد علم و اطالع نظامی، شدند از نوجوانان پرشور و احساس ام نمی

 شکن آنها را به سالخ خانه بفرستند. بعنوان گوشتهای مین

 

 
 

 
 

 
 

 )رئیس جمهور در جبهه های نبرد(
 

ماه اول جنگ که فرماندهی کل قوا بعهده  9های  اگر به آمار کشته 

شکن و  های بعد که از جوانان بعنوان مین صدر بود و آمار کشته آقای بنی

وقت عمق  شد را مورد مقایسه قرار دهید، آن ستفاده میخط شکن ا
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فاجعه و جنایت و کشتار جوانان روشن خواهد شد. وقتی آقای خمینی 

اند  گویند از آنجا که مردم فهمیده مسئولین سیاسی می»نویسد:  می

آید شوق رفتن به جبهه کم شده  پیروزی سریعی بدست نمی

ن از جبهه جز آشکار شدن این دلیل استقبال نکردن جوانا {140«}است.

 توانست باشد؟ جنایات چه می

را برای تصاحب  31آقا رفسنجانی شما که پیروزی موفق نظامی سال 

ای تبدیل کردید آیا این عمل جز به فرمان  قدرت به شکست مفتضحانه

شما و خبرگان نظامیتان که در حقیقت باید گفت خبرگان شکست نظامی 

سن رضایی که آن روز هر دو زیر فرمان شما به جز صیاد شیرازی و مح

نمودند، کس دیگری بود؟ در آن روزها آقای رضایی هنوز اینقدر  می عمل 

 قدرت و جسارت پیدا نکرده که مثل امروز حرفهای شما را تکذیب کند. 

آقای »گوید:  آقای منتظری حقیقتی را بیان کرده آنجا که می

گفتند  رأی نبود و هر چه می وزیر عمالً صاحب میرحسین موسوی نخست

گرفتند  داد، عمالً آقای هاشمی و احمد آقا هر چه تصمیم می باید انجام می

وزیر از سوی خودش کاری  شد گاهی آقای موسوی نخست عملی می

 {141.«}رفتند کرد آنها به او تشر می می

خود، در کتاب عبور از  31آقای رفسنجانی در یادداشتهای سال 

دقیقی از مطلبی را که آقای منتظری بیان کرده بدست  بحران، تصویر

دهد و اینجانب )محمد جعفری( با مطالعه و دقت در کتاب عبور از  می

بحران که به سادگی برای هر کسی که آن را مطالعه کند قابل فهم است، 

هیچ »ام:  آن را چنین جمعبندی کرده و در کتاب اوین جلد دوم آورده

بوده است که بدون صالحدید و خواست ایشان انجام امری از امور کشور ن

پذیرفته باشد. مسایل کشور را بسته به اهمیت آن، در یکی از مراحل سه 

 آورده است:  گانه زیر به اجراء در می

ـ مهمترین امور را با احمد آقا در میان میگذارده و سپس عمل 0

 کرده است )شورای دو نفره( می

کرده و به  ای شور می با احمد آقا و خامنه ـ امور و مسائل مهمتر را1

 آمده است )شورای سه نفره( اجرا در می

وزیر، موسوی  ای، نخست ـ امور مهم را با مشورت احمد آقا، خامنه3

 نفره یا ...(  3کرده است )شورای  اردبیلی و مسئول مربوطه حل و فصل می

کردن نظر در این سه شورای مختلف، احمد آقا را البد برای همراه 

 {143«}داده است. میآقای خمینی با خود شرکت 

اید  ـ شما با روش زورپرستانه خود نه تنها عمالً خبره شکست بوده4

بلکه با روشی که بکار بردید زمینه را برای شکست و حذف خود و رهبری 

ای با دست خود فراهم ساختید  و فعال مایشائی و دیکتاتوری آقای خامنه

 تان به آسمان بلند است که چرا چنین شده است.  نالهو حاال فغان و 

داند که در آخرین طرح پیشنهاد عدم  ـ آقای هاشمی نیک می1

المللی باندازه  بایستی از مرزهای بین تعهدها برای صلح، قوای دو طرف می

خود  31اردیبهشت  10توپ رس فاصله بگیرند. و شما نیز در یادداشت 

ای رجائی درباره پیشنهاد و صلح غیرمتعهدها با آق»اید که  تأیید کرده

صحبت کردیم. ایجاد منطقه غیرنظامی در خاک ایران همراه با خروج 

صدر مایلند با تعدیلی  ها و آقای بنی اند، بعضی نظامی دادهنیروهای عراقی 

 {144«}بپذیرند.

قبالً درباره پیشنهادهای صلح و موافقت آقای خمینی و شورایعالی 

های آقای  ام امّا اکنون که کتاب نامه ها را گفته از گفتنیدفاع بخشی 

ایشان به آقای  31اردیبهشت  10صدر منتشر شده است. نامه مورخ  بنی

خمینی در مورد پیشنهاد صلح عدم تعهدها که بطور روشن مسائل را 

آورم تا معلوم شود چه کسانی بانی و باعث طوالنی  سازد می آشکار می

اند. متن نامه  ناپذیر به کشور شده خسارات جبران ساله و 8شدن جنگ 

 به قرار زیر است: 

درباره پیشنهاد کشورهای غیر متعهد، دو برداشت از این پیشنهاد »

 توان کرد:  می

 ـ برداشت خوشبینانه:  0

الف ـ با توجه به ترکیب کشورهای غیر متعهد مأمور ایجاد صلح 

بیند و  ودی در ادامه جنگ نمیطور برداشت کرد که روسیه س توان این می

آماده است فشار به عراق بیاورد که صلح را با توجه به انعطاف ناپذیری ما 

بپذیرد. قرینه هم وجود دارد، در خبری که حزب توده از جمله به دفتر 

گوید که جنگ و ادامه آن  امام فرستاده است، از قول مقامات امریکائی می

 به نفع آمریکا است. 

ت عراق خصوص از نظر نظامی خراب است. پیشنهادهای ب ـ وضعی

زند و بقول خودش  هائی که می کرد با ضربه ما را نپذیرفت چون گمان می

گیرد، خواهد توانست ما را وادار به تسلیم به شرائط  چند شهر دیگر را می

ها و زیادی تلفات و اسیران باو  خویش کند. شکست او در همه جبهه

ادامه جنگ، وضع را به زیان او تغییر خواهد داد.  معلوم کرده است که

 بنابر این با این پیشنهاد قانع شده است قبول حداقل ضرر 

 ـ برداشت بدبینانه: 1

دانند که هر چه را بگویند عکس آن را  الف ـ روانشناسی ما را می

پذیریم  که نمی اند به امید این کنیم، پیشنهادی تا این حد مساعد داده می

ئی کاری بزنند و به عمر  که انزوای ما کامل شد ضربه از آنو پس 

اسالمی پایان بدهند. امریکا هم کمال مساعدت را به عراق و ضد  جمهوری

انقالب بکند و رژیم را تغییر بدهد. قرینه هم وجود دارد و آن فعال شدن 

 ضد انقالب است. 

این  که ب ـ پس از آنکه جنگ به پایان رسید، روسیه بعنوان این

خدمت بزرگ را به ما کرده است، از طرفی توقع سیاست مساعد با خود را 

که ما باید تجهیزات فراهم  از ما داشته باشد و از طرف دیگر با توجه به این

بیاوریم تا نکند عراق تجدید قوا کند و از سر مزاحم بشویم ]بشود که[ 

 قادر به هیچ کاری در افغانستان نگردیم.

نا را بر صلح بگذاریم بهتر از این پیشنهاد، پیشنهادی بهرحال، اگر ب

که یک منطقه غیرنظامی در ایران و  ممکن نیست بما بکنند. برای این

 آید و در نتیجه:  عراق بوجود می

ماند و عراق هم از استفاده از آن  ـ شط العرب در کنترل کامل ما می0

صادر کند. بنابر  تواند از خلیج فارس نفت خود را محروم است و هم نمی

این چیزی بدست نیاورده بلکه وضع بدتری هم پیدا کرده است که قابل 

 تحمل نیست. خصوص با تمام شدن جنگ و ضرورت بازسازی. 

رود. یعنی زمینهائی را هم که طبق  ـ از مرزهای خاکی هم عقب می1

گردد و ابتکار عمل در  آورد فعالً محروم می بدست می 0971موافقتنامه 

افتد. ما خواهیم بود که شرائط و موضوعات  ها بدست ما می ه زمینههم

 گفتگو را معین خواهیم کرد. 

مقید کرده بودیم حتی آن را  0971در واقع ما خود را به موافقتنامه 

 شرط قرار داده بودیم، امّا حاال آزادیم در پیش کشیدن مطالب دیگر. 

عراق بگیریم و بنا را اگر این پیشنهاد را دلیل بر ضعف کامل ارتش 

 صورت:  بر ادامه جنگ بگذاریم در این

الف ـ باید بدانیم که انتشار این پیشنهاد و عدم قبول آن از نظر 

افکار عمومی خود ما که موافق ادامه جنگ نیست، خوشایند نیست مگر 

که ما اطمینان به پیروزی کامل داشته باشیم و این اطمینان را به مردم  این

گرنه اگر این پیشنهاد را نپذیریم و خدای ناکرده عدم موفقیت بدهیم. و

 حاصل گردد، کار رژیم جمهوری اسالمی و کشور ساخته است. 

ب ـ برای موفقیت کامل یک انسجام تمام عیار الزم است. صاف و 

صریح بگویم که حاکمان نادان سود خود را در ادامه جنگ توأم با ناکامی 

شود و  نگ موجب تحکیم موقعیت آنها میبینند چرا که ادامه ج می
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جمهوری بیندازند و کار او را  شود که آن را بگردن رئیس ناکامی سبب می

اسالمی یکسره  دانند که کار کشور و رژیم جمهوری یکسره کنند. و نمی

 شود. می

دار امور  ج ـ بنابر این الزم است یک دولت معرف هماهنگی عهده

 شود. 

اعتبار  جمهوری و بی حذف تدریجی رئیس د ـ حداقل باید سیاست

کردن وی و پی در پی الیحه حذف اختیارات ناچیز او را تصویب کردن 

پایان پذیرد و اگر این کار مهم از جانب امام بعنوان حداقل حمایت 

شود، عدم دخالت کامل را رویه  سیاسی از فرماندهی جنگ عمل نمی

جمهوری بتواند  ود و رئیسبفرمائید تا اختالف در افکار عمومی حل بش

 آزادانه حرف بزند و برخورد کند. 

ه ـ مهمات اسلحه و تجهیزات بقدر کافی خریداری و در اختیار قرار 

 بگیرد. 

امید به فضل خدا، که با توجه کامل به همه جهات تصمیمی در 

 مصلحت اسالم و کشور اتخاذ فرمائید. 

 {141}«10/1/0331، صدر ابوالحسن بنی

 

 آقای خمینی  و امّا

گوید، تصمیم به صلح برای من  ـ آقای خمینی که در نامه خود می3

گرداند که خود  پذیرم. آشکار می چون زهر کشنده است، امّا آن را می

ترین عامل این شکست و خفت و خواری برای کشور و  ایشان از اصلی

صدر در مورد پذیرش صلح نیز مؤید  ملت ایران است. نامه آقای بنی

شدن   ترین عامل شکست و طوالنی ست که آقای خمینی خود از اصلیآن

جنگ بوده است زیرا خبرگان نظامی تیمسار فالحی، تیمسار ظهیرنژاد، 

سرهنگ فکوری و دیگر نظامیان با توجه به وضعیت و امکانات کشور، 

، آخرین 31کردند و آقای خمینی در سال  مرتب حقایق را گوشزد می

عهدها را که خبرگان نظامی و فرمانده کل قوا با پیشنهاد صلح عدم ت

شرایطی که بهتر از آن نبود و خود آقای خمینی نیز آن را تأیید کرده بود، 

برای استقرار دیکتاتوری والیت فقیه نادیده گرفت و مجوز کودتا علیه 

 ریاست جمهوری را صادر کرد. 

ی بود امّا البته آقای خمینی قبالً به پیشنهاد کمتر از آن هم راض

که در قرارداد صلح  فرمانده کل قوا و نظامیان کوشش داشتند برای این

که نیروی متجاوز را  دست باالیی داشته باشند، با رشادت، عالوه بر این

گیر کردند، آنها را از بخشی از اراضی اشغالی نیز بیرون راندند و  زمین

ضر به قبول چنان ضرب شستی به صدام نشان داده بودند که صدام حا

چنین شرایطی شده بود و هیأتهای صلح هم رشادت و خالقیت 

 العاده توصف کرده بودند.  های نیروهای مسلح را خارق آفرینی

ها مانع صلح و  به بعد فهمیده بودند که این 19نظامیان که از اسفند 

خاتمه جنگ هستند، از آقای خمینی نیز نا امید شده بودند. سرهنگ 

گذارند جنگ تمام بشود و تا  گفت تا آخوندها هستند نمی فکوری بما می

 و خواری نرسانند، صلح نخواهند کرد.     کار را به شکست و خفت

شما عزیزان از هر »ـ همانگونه که آقای خمینی متذکر شده است: 7

دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است ولی  کس بهتر می

هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از راضی به رضای خداوند متعال 

کنم، خداوندا ما برای  اسالمی اگر آبروئی داشته باشیم خرج می جمهوری

دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم وبرای حفظ دین تو آتش بس 

 {143}«کنیم. را قبول می

آقای خمینی که مدعی است به خاطر رضای خدا و صیانت از دین او 

کند و اگر  جنگد و صلح می کند، می اسالمی قیام می مهوریو حفظ ج

 کند، آیا در بیان خود صادق است؟  آبروئی داشته باشد در این راه خرج می

داند که یکی از مهمترین  کند، حتماً می کسی که چنین ادعایی می

ارزشهای دین و حفظ و صیانت از آن، وفای به عهد است آیا وی به یکی از 

و قراری که در پاریس به ملت ایران در برابر انظار جهانیان  وعده و قول

شود گفت که بعد از به قدرت رسیدن  داد، عمل کرد؟ به ضررس قاطع می

 عکس تمام آن را انجام داد: 

ـ چگونه کسی که مدعی رضایت خدا و صیانت از دین اوست، راه و 

مکن است من م»گوید:  دهد و می روشهای نادرستی را به خورد ملت می

دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این 

ام باید روی همان حرفی  ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زدهمعنا 

 {147«}باقی بمانم.

تواند  حکومت می»گوید:  ـ چگونه کسی که آن ادعا را دارد می

وقعی که آن قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در م

 {148«}قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد یک جانبه لغو کند.

ای از والیت  حکومت که شعبه»گوید:  ـ کدام دین است که می

اهلل صل اهلل علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسالم است  رسول

تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه حج است... حاکم و مقدم بر 

تواند... هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف  می

 {149«}مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کنند

اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال »گوید:  کدام مسلک می

بدهیم که حیثیت اسالم با بودن فالن آدم یا فالن قشر در خطر است، ما 

توانیم هر چه  ش را بگیریم، تا آن قدری که میمأموریم که جلوی

خواهند به ما بگویند که کشور مالیان حکومت آخوندیسم و از این  می

که ما را  ای است برای این زنند، و البته این هم یک حربه حرفهایی که می

 {111«}رویم. از میدان به در کنند، ما نه، از میدان بیرون نمی

شمرد و  ، تهمت به مسلمانان را جایز میـ کدام دین و صیانت از آن

کنند به وجود او ]یعنی مصدق[ او هم مسلم  اینها که فخر می»گوید:  می

الدین فارسی و دکترعلی  هنگامی که آقایان جالل»{ و 110«}نبود

شریعتی از مشاهدات و اطالعات خویش در مورد پرداخت وجوه شرعیه 

م به نامسلمانی مصدق را توسط مصدق سخن گفتند و صراحتاً حکم اما

که بدرگاه خداوند استغفار کنند و اعالن  { بجای این111«}نقد کردند

کنند که من اشتباهی فهمیده بودم و گفتم که مصدق مسلمان نیست. 

 {113«}در مقابل توصیه کردند که این بحث ادامه پیدا نکند»ایشان، 

رای نماینده مجلس شو 8ـ کدام آئین و شریعت است که وقتی 

اسالمی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند از وزیر امورخارجه 

خواهند که بیاید، در مجلس و در مورد سفر مک فارلین توضیح بدهد،  می

من هیچ توقعی نداشتم »گوید:  کند و می آنها را از هستی ساقط و خفه می

ین شان در نظر من پوچند لکن بعضی از ا از بعضی این اشخاص، ولو بعضی

اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چیزی که به 

نشینان آن جا  مجلس دادید، از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن کاخ

 {114«}تندتر است.

ـ توبه و استغفار را که باید بدرگاه خداوند کرد، کدام صیانت کننده 

کنم، اسالم قبول  میمن حاال هم توبه را قبول »گوید:  از دین خدا می

کند، ـ من ـ حاال هم بروند توی رادیو، بروند توی تلویزیون، توبه کنند  می

 {111«}بگویند ما خطا کردیم، اشتباه کردیم...

گوید  ـ کدام صیانت کننده از دین خدا در یک سخنرانی ابتدا می

 من باز کار ندارم به جبهه ملّّی، با اینکه بعضی افرادش شاید باشند که»

اینها مرتدند، جبهه ملّّی از »گوید:  {  سپس می113...«}مسلمان باشند. 

 {117«}امروز محکوم به ارتداد است.

ای هزاران زندانی را  کدام کس به خاطر رضای خداوند، حکم قتل فله

دهد که آنها را مانند برگ خزان به  کند و بدست سه جالد می صادر می
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 0گورستان بفرستند.

اش حتی بدون تشکیل دادگاه صوری  ی قاضیـ کدام خداپرست

پرسند که چرا  کند و وقتی در مقام بازخواست از او می حکم قتل صادر می

دهد آنچه کرده است بدستور امام بوده  اینهمه اعدام کردی، پاسخ می

 1است و امام نیز لب از لب نگشود و مهر تأیید بر همۀ آنها زد.

وزیر دولت امام  ن را نخستـ کدام مسلمان است که آقای بازرگا

وَاهلل قسم »گوید:  کند و منتظری را قائم مقام رهبری و بعد می زمان می

وزیری بازرگان مخالف  من با انتخاب شما مخالف بودم. واهلل قسم با نخست

صدر رأی ندادم و در تمام  بودم واهلل قسم من به ریاست جمهوری بنی

 {118«}موارد نظر دوستان را پذیرفتم.

ـ حافظ و صیانت کننده کدام دین برای کوبیدن مسلمانانی که به 

اعمال بعضی از اشخاصی که تحت عنوان مکتب و مکتبی و با چماقداران 

تا : »گوید پردازند، می کنند و به جرم و جنایت می به اجتماعات حمله می

کنند. مکتبی یعنی اسالمی، آن  شود مکتبی، آقایان مسخره می گفته می

کند. اگر متعمّد باشد،  کند اسالم را مسخره می بی را مسخره میکه مکت

اش  است، مالش هم باید به ورثهمرتد فطری است و زنش برایش حرام 

 {119«}داده بشود، خودش هم باید مقتول باشد.
داری است که برای صورت قانونی بخشیدن به حکمیت  ـ کدام دین

کردند، همچنانکه  هیئت سه نفره که برخالف مسئولیت خویش عمل
ابوموسی اشعری نسبت به حضرت امیر عمل کرد، از امیر مؤمنان مایه 

که در فشار ابوموسی را  حضرت امیر در عین حالی»گوید:  گذارد و می می
خواست یک کس دیگر را  خواست تعیین کند، ایشان می تعیین کرد. نمی

که باید  تعیین کند، لکن فشار آوردند دوستان خودش، همان دوستانی
حضرت امیر از آنها فریاد کند، فشار آوردند که نه، ابوموسی برای این کار 
خوب است، حضرت ابوموسی را تعیین کرد، بعد که ابوموسی آن حکمیت 

خواستند نقض کنند، حضرت امیر مقاومت  ها می را کرد، همین دوست
نی کرد و گفت حاال که حَکَم، حکم کرده بودند بر ضد حضرت امیر، یع

حضرت امیر را از خالفت به حسب این حکمیت خلع کردند و معاویه را به 
حسب این حکمیّت نصب کردند، حضرت امیر فرمود: که این حکمیت 

که بر ضد او  بوده است و ما باید به آن احترام قائل بشویم، در صورتی
 {131.«}بود

داند هنگامی که خوارج در مقابل حضرت  آیا آقای خمینی نمی
تادند و گفتند چرا حکمیت را پذیرفتند و حکمیت از آن خداست. ایس

با حکمان شرط نهادیم که آنچه قرآن »حضرت از جمله به آنها فرمود: 
کند. ناچیز بدارند و ما  دارد زنده بدارند و آنچه را قرآن ناچیز می زنده می

کند مخالفت کنیم، اگر جز این  توانیم با حکمیتی که قرآن حکم می نمی
که رأی حکمین اعالن شد،  بعد از این {130.«}نند از حکمشان بیزاریمک

این دو خطاکار که بعنوان حَکَم »حضرت علی با آن مخالفت کرد و گفت: 
دلیل و به ناحق و مطابق دلخواه  برگزیدید حکم خدا را رها کردند و بی

و خود حُکم کردند و حکم خدا را رعایت نکردند و بخالف قرآن رأی دادند 
خدا و پیامبر و مؤمنان پارسا از آنها بیزارند برای جهاد آماده شوید و 

 {131.«}مهیای حرکت باشید و به اردوگاههای خودتان بروید

                                                           

 313اهلل منتظری، ص  ای، نگاه کنید به خاطرات آیت ـ در مورد این اعدامهای فله0
. این مکاتبات بسیار گویاست. در اینجا فقط فرمان آقای خمینی آورده 310ـ 
در موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق است ، تعالی  بسمه» شود. می

شمنان اسالم را نابود کنید، در مورد رسیدگی به حکمش اعدام است، سریعاً د
 ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.  وضع پرونده

 . 311ص « اهلل الخمینی روح

. چندین 098ـ  099، ص 0381ـ خاطرات خلخالی، جلد دوم، ایام انزوا، چاپ اول 1
به بعمل آمده است و ایشان در تمام ها، مصاح بار با وی در مورد اعدامها و مصادره

 ام به امر امام بوده است.  ها پاسخ داده است، که هر چه کرده آن

که رأی حکمیت اعالن شد،  داند که بعد از این آیا آقای خمینی نمی

نه تنها حضرت با آن موافقت نکرد و آن را نپذیرفت بلکه با آن به مخالفت 

ت و اعالن کرد که آماده جهاد با معاویه شوید. حال آقای خمینی برخاس

حاال که حَکَم حکم کرده بودند بر ضد حضرت امیر، یعنی »گوید:  می

حضرت امیر را از خالفت به حسب این حکمیت خلع کردند و معاویه را به 

حسب این حکمیت نصب کردند، حضرت امیر فرمودند که این حکمیت 

ید به آن احترام قائل شویم، در صورتی که بر ضد او بوده است و ما با

داند. اگر این اندازه نداند که بطور خودکار از شیعه  قطعاً می {؟133«}بود.

 شود.  علی بودن خارج و پیرو روش معاویه می

در مورد حکمیت و برخورد حضرت علی بعد از اعالن رأی حَکَمان، 

من خالصه آن را از تاریخ  تمام تواریخ شیعه و سنی متفق القولند که

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی ذکر « مروّج الذّّهب و معاون الجوهر»

 کردم. 

اگر اندکی از راه عبرت به این لیست مختصر نگاه کنید، به این 

نتیجه خواهید رسید که دینی که آقای خمینی برای آن قیام کرده، 

شاهی در لباس جنگیده و صلح کرده، دین قدرت و ایجاد ملک و پاد

روحانیت و والیت فقیه است و نه دین خدا که دین آزادی و رهایی 

 بشریت از قدرتهای ستمگر و ظالم است. 

دانند که  کسانی که اطالع مختصری از اسالم داشته باشند، می

اند بلکه  پیامبر عظیم الشأن اسالم و امامان در پی چنین چیزهایی نبوده

اند  ها و استواری عدالت است که قیام کردهبه خاطر زدودن این ضد ارزش

و نه کسب قدرت و پادشاهی. حسین سرور شهیدان در روز عاشورا در 

آمد، قیام کرد و به نماز  آخرین لحظات نبرد و در زیر باران تیر که فرود می

ایستاده. بیش از یکصد آیه از قرآن در مورد نماز است. حکومت را چه 

و روزه و حج دهد و تازه این مصلحت اسالم و رسد که حکم به ترک نماز 

کند؟ آقای میرحسین موسوی، هاشمی  حکومت را چه کسی تعیین می

ای، خمینی؟ موقعیت اینها خیلی نازلتر از این است و  رفسنجانی، خامنه

اصوالً آنها را چه رسد که بتوانند بیش از حضرت رسول و حضرت امیر و 

روزه و سایر ارزشهای واالی اسالمی  حسین و سایر امامان برای نماز و

تعیین تکلیف کنند و آیا چنین کسانی مصداق این آیات قرآن نیستند 

فَنَجعل لَعنتُ اهلل عَلی »و  «4وَیَل ل کلِّّ افّّاکٍ اثیم»و  «3قُتلَ الخرّّاصون»که: 

 «1الکاذبین

صدر که به حساسیتهای آقای خمینی چندان توجهی  آقای بنی

برد، با پشتوانه مردمی که داشت  لی خود را بکار مینداشت و روش نمدما

کرد که هر گاه اشاره کند میلیونها نفر به خیانها خواهند  احساس می

ها  آمد و پی در پی بر حمله ریخت و ورق برخواهد گشت، کوتاه نمی

افزود و مسائل یکی پس از دیگری، بدون در اختیار داشتن وسایل و  می

 شدند.  ده میامکانات تحقق آنها آفری
برای »، بحث رفراندوم را مطرح کرد و گفت: 31اردیبهشت  31در 

حل اختالف سالمترین راه بدون بحران این است که همه موافقت بکنند 
 {134«}باید بشود، بشود.به مردم مراجعه کنیم و با رأی عمومی، آنچه 

 ای اعالم کرده بود که قبل از آن هم آقای مهندس بازرگان در نامه
آقای خمینی که احساس خطر کرده « بست رسیده است به بن»کشور 

بود، با وضعیتی که پیش آمده و مهندس بازرگان مطرح کرده که کشور به 
بست  بست رسیده و ریاست جمهوری هم اعالن کرده برای خروج از بن بن

بهترین راه مراجعه به آراء عمومی است، اگر دیر بجنبد، همه چیز از 
 رود، خود مستقیم وارد عمل شد.  دستش در می

                                                           

 )مرگ بر دروغپردازان(. 01ـ قرآن، سوره ذاریات، آیه 3

 )وای بر هر دروغگوی گناهکاری(. 7ـ قرآن، سوره جاثیه، آیه 4

 ویان(.)... لعنت خدا بر دروغگ 30ـ قرآن، سوره آل عمران، آیه  1
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 پرده سوم

 خمینی مستقیم وارد عمل شد
 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حسینه  31در ششم خرداد 

جماران به دیدار آقای خمینی رفتند. در این دیدار، آقای خمینی بدون 

جمهور و مهندس بازرگان را  صدر ببرد، مستقیم رئیس که نامی از بنی این

صدر کوتاه نیاید  که اگر بنی حمله قرار داد و برای نشان دادن اینمورد 

وتابع نگردد تا آخر خواهد رفت ضربه را بوی وارد آورد و در بخشی از 

مجلس باالترین مقامی است در این مملکت، »سخنرانی خود گفت: 

مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم رأی را پذیرفت، هیچکس حق 

گویم رأی خودش را نگوید،  اجع به این بگوید. من نمیندارد یک کلمه ر

بگوید، رأی خودش را بگوید، امّا اگر بخواهد فساد کند به مردم بگوید که 

این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است، 

االرض باید قرار بگیرد. باید سر  یک همچو آدمی تحت تعقیب، مفسدفی

عنی سر تسلیم به اسالم، وقتی مخالف اسالم نیست. تسلیم به مجلس ی

سر تسلیم به اسالم فرود آورد. نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس 

که مطلبی خالف  مشوش کنند. این یک مسئله اساسی است به مجرد این

رأی یک نفر است نباید بگوید مجلس درست نیست. این خودش را 

ان درست نیست این خودش درست اصالح کند. نباید بگوید شورای نگهب

 نیست باید خود را اصالح کند. 

کنند، مکتبی یعنی  شود مکتبی آقایان مسخره می تا گفته می

کند اگر متعمّد باشد مرتد فطری است  اسالمی آنکه مکتبی را مسخره می

اش داده بشود، خودش هم  و زنش بر او حرام است مالش هم باید به ورثه

 باید مقتول باشد. 

خواهد از آن طرف او را از بین ببرد  طرف می هی ننشینید این از این

بست  بست. شما به بن بست برسانند و مملکت را به بن و مسئله را به بن

 رسد.  بست نمی کنید مملکت اسالم که به بن رسیدید اشتباه می

من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است که سال 

جمهور حدودش  د باید حدود معلوم بشود. آقای رئیساجرای قانون باش

در قانون اساسی چه هست یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت 

وزیر  کنم. آقای نخست کنم اگر همۀ مردم موافق باشند من مخالفت می می

حدودش چقدر است، از آن حدود نباید خارج بشود یک قدم کنار برود 

س حدودش چقدر است روی حدود خودش کنم. مجل با او هم مخالفت می

عمل کند. شورای نگهبان حدودش چقدر است، قوه قضائیه حدودش 

شود از شما پذیرفت که  چیست، قوه اجرائی قانون معین شده است. نمی

کنی قانون را قبول نداری، قانون ترا قبول  ما قانون را قبول نداریم غلط می

 ندارد. 

شد دیگر نق زدن در او اگر بخواهد که یک چیزی قانونی  بعد از این

االرض و باید با او دادگاه عمل مفسد  مردم را تحریک بکند مفسد فی

 االرض بکند.  فی

این مردم بیچاره همه چیز را قبول دارند این من و شما هستیم که 

گوئیم قبول نداریم هر کس  هر جا برخالف مصلحت ما باشد اساس را می

مسلمان هم نیست و هر که با وفق من است برخالف من است این اصالً 

 اگر شمر هم باشد، این ابوذر است. 

دهد و شورای نگهبان آن را  آن چیزی را که مجلس به آن رأی می

خواهید که از  داند باید بپذیرند. اینها را اگر می موافق قانون شرع می

ف بپذیرید قانون را نگوئید قانون و خودتان خالصحنه بیرونتان نکنند 

 {131«}قانون بکنید.

بعد از ختم این جلسه هادی غفاری و ناطق نوری و سایر سران 

چماقدار رقصیدند و گفتند که آقا کار را تمام کرد و تکلیف را یکسره و 

 طور بود.  روشن کرد. در حقیقت هم همین

صدر  آقای امیرحسینی که در همان روز، پیامی را از طرف آقای بنی
رده بود، جریان سخنرانی آقای خمینی را چنین برایم برای آقای خمینی ب

 گزارش کرد: 

وقتی رسیدم به جماران و دفتر آقا، اتفاقاً وکالء مجلس در حسینیه 

بودند. آمده بودند که آقا را ببینند و آقای برای آنها سخنرانی و راهنمایی 

ا تو کند. من در دفتر تنها بودم که سر و کله احمد آقا پیدا شد و گفت چر

تنها اینجا هستی، تو هم برو توی حسینیه. گفتم نه! امروز وکالی مجلس 

جمع هستند و من که وکیل نیستم. احمد گفت مگر من وکیل هستم. 

روند آنجا. بیا برویم.  مگر این آقای رسولی و دیگران وکیل هستند که می

ما رفتیم به حسینیه پیش خودم حساب کردم که کجا بنشینم، نگاه 

. جائی که احمدین )منظور احمد غضنفرپور و احمد سالمتیان. ن( و کردم

فر نشسته بودند، رفتم و پیش آنها نشستم. آقای مهندس بازرگان  معین

هم در وسط نشسته بود و با دستش دور پایش را گرفته بود و تمام وکال 

کردند. وقتی آقا شروع  هم بودند. گروهی از تلویزیون هم فیلمبرداری می

سخنرانی کرد. بعد از اینکه مطالبی را گفت ناگاه دستش را به طرف به 

که همه متوجه شدند و گفت اسالم  آقای مهندس بازرگان چرخاند. بطوری

ای در این لحظه احمد سالمتیان  بست رسیده بست ندارد، تو به بن که بن

بعد از یکی دو لحظه فر گفت بخورید.  ای کرد و به مهندس معین خنده

دستش را چرخاند و درست با اشاره به آقای سالمتیان و غضنفرپور  دیگر،

کنند،  اند و خرابت می گفت من به این آقا گفتم گرگها دورت را گرفته

کند چیست؟ و  خواهید بگویم تکلیف کسی که مکتبی را مسخره می می

که مکتبی را مسخره  دقیقاً احمدین را هدف قرار داده بود و گفت کسی

فر رو کرد به  بر او حرام است. بعد از آن آقای مهندس معین کند زنش می

 احمد و گفت حاال نوش جان تحویل بگیرید. 
هادی غفاری، خلخالی و ناطق نوری رقصیدند   بعد از ختم سخنرانی

و گفتند کار تمام شد و آقا کار را یکسره کرد. بعد از آن آقای الهوتی آمد 
کشند.  دام از شماها را که بگیرند میو گفت، کار تمام است و اینها هر ک

توانم بکنم فقط یک مقدار هفت تیر دارم، اینها را بگیرید  من کاری نمی
که حداقل اگر شما را دستگیر کردند، چند نفر از اینها را بکشید. فتوای 

 آن هم مال من آخوند. 
بعد از آن الحق و االنصاف آقای محمد منتظری آمد و گفت کار تمام 

ائید من یک مقدار پاسپورت کشورهای مختلف بدهم تا اگر الزم است بی
شد از آنها استفاده کنید و فرار کنید. من گفتم برو نامرد تو خودت 

گفتی بهشتی راسپوتین است و بعد رفتی و با وی مصالحه کردی و چه  می
ای نداشتم. آیا من بهتر بودم یا رضا رضایی که  و چه کردی. گفت من چاره

صدر او را فرمانده سپاه کرد. اگر او مرا فرمانده سپاه کرده بود،  یآقای بن
گذاشتم که در دست اینها باشد. من دیدم  کردم و نمی سپاه را قبضه می

ای نبود. آیا من بهتر بودم یا آن کسی  باید بروم به جائی تکیه کنم و چاره
)منظور که برای رفتن خودش به دفتر کارش بنا بود ده نفر او را ببرند 

ابوشریف است(. اگر او مرا فرمانده سپاه کرده بود حاال نه حال من اینطور 
دادم که احدی این  کردم و اجازه نمی بود و نه حال شما. من قبضه می

که شماها  کارها را بکند من مایل نیستم که گروه شما گرفتار شود، چون
طاوس تا  تخت های خوبی هستید و حاال فردا بیا در دفتر در خیابان بچه

دانی من استاد جعل اسناد و  من این کارها را به شما یاد بدهم. تو که می
 {133هستم.}مدارک 
 

 انتخاب مکتبی و عصبانیت آقای خمینی آشکار شدن حقیقت

شاید برای بسیاری این سؤال بوجود آمده باشد که چرا آقای خمینی 
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بود که از فرط خرداد خود، تا این حد عصبانی شده  3در سخنرانی 

عصبانیت حکم آشکار ضد دینی خود را برای انتخاب قدرت و حفظ و 

شود مکتبی آقایان مسخره  می تا گفته »نگهداری آن، صادر کرد و گفت: 

کند اگر متعّمد  که مکتبی را مسخره می کنند، مکتبی یعنی اسالمی آن می

اش داده  رثهباشد مرتد فطری است و زنش بر او حرام است مالش باید به و

و بعد از این سخنرانی آقای خمینی « شود، خودش هم باید مقتول باشد.

اش متذکر شد و قریب  چه دقیق و بحق مرحوم مهندس بازرگان در نامه

به این مضمون گفت، ممکن است از این ببعد، تنها مایملک، همسر 

 بدست، در رختخواب از چنگمان بدر آورند. 3حاللمان را چند ژـ

ای بود که در روزنامه  له عصبانیت آقای خمینی بعلت سرمقالهاز جم

، درج گردیده «انتخاب مکتبی»، تحت نام 31خرداد  1انقالب اسالمی، در 

 بود. و این مطلب او را بیش از پیش خشمگین ساخته بود. 

برای چرائی درج آن سرمقاله باید که چند روزی به عقب برگردم و 

ی را که با دستیاری معاون اداری مالی وزارت بطور مختصر و فشرده بلوائ

خارجه آقای حسین صادقی ، تحت عنوان سرقت اسناد وزارت خارجه 

 ساخته بودند، توضیح دهم:

نژاد نماینده دفتر  ، آقای مرتضی فضلی31اردیبهشت  17در روز 

ریاست جمهوری با معرفی نامه کتبی و اجازه مقامات مسئول مملکتی که 

ها، در وزارت خارجه و  و مطالعه پرونده پاکسازی شدهمأمور رسیدگی 

ای که  رود و در آنجا با توطئه ها بوده، به وزارت خارجه می سایر وزارتخانه

تدارک دیده شده بود، ایشان به اتفاق آقای اسماعیل ناطقی که مدیرکل 

کنسولی وزارت خارجه و هم رئیس اداره پاکسازی آن وزارت خانه بوده 

بندی شده وزارت خارجه ایران  را تحت نام سرقت اسناد طبقه ها است، آن

 19شنبه،  کنند و برای اولین بار صبح روز سه دستگیر و بازداشت می

، روزنامه جمهوری اسالمی، اطالعیه وزارت خارجه را 31اردیبهشت 

 ای از آن به قرار زیر است:  پیرامون این مسئله درج کرده که گوشه

اردیبهشت ماه جاری فردی بنام مرتضی  17صبح روز یکشنبه »

های  نژاد باتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده فضلی

بندی شده و  افراد پاکسازی شده فتوکپی تعداد زیادی از اسناد طبقه

سری را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت خارجه 

بالفاصله باطالع مقامات  کردند. جریان برداشته و به خارج حمل می

 «انتظامی رسیده و به دستگیری نامبرده منجر شد...

نژاد و ناطقی، دفتر ریاست  پس از انتشار خبر دستگیری آقای فضلی

ای بشدت مسئله را تکذیب کرد و اعالم نمود که  جمهوری طی اطالعیه

این عمل توطئه دیگری است که علیه ریاست جمهوری ترتیب داده شده 

که معلوم گردید،  توطئه و دستگیری با دستیاری آقای  بعد از این است.

حسین صادقی معاون اداری مالی وزارت خارجه و با حکم دادستانی 

اند. چند نفری دست بکار  انقالب تهران آقای الجوردی دستگیر شده

شدند تا از پیشینه آقای صادقی و انگیزه این عمل اطالعاتی بدست آورند 

توانستند در فاصله چند روزی از سابقه و گذشته آقای  و خوشبختانه

صادقی تهرانی معاون اداری مالی وزارت خارجه تحقیقاتی بعمل آورند، 

 1شنبه  نتیجه تحقیقات بعمل آمده در سرمقاله انقالب اسالمی، سه

اسناد وزارت خارجه ساخته « داستان سرقت»، تحت نام 31خرداد 

پیدا کرد که خالصه آن به شرح زیر  انتشار« مکتبی»کیست؟ انتخاب 

 است: 

ـ حسین صادقی ، دارای لیسانس خدمات اجتماعی است، در سال 0

بعنوان مددکاری اجتماعی در اداره کل بنادر و جزایر خلیج فارس  0311

 آغاز بکار کرده است. 

، یک ماه قبل از پیروزی انقالب، 10/01/17ـ نامبرده در تاریخ 1

مبارزه و اعتصاب بودند، به استخدام قطعی دانشگاه  که همه مشغول زمانی

بعنوان فهرست نویس کتابخانه مرکزی دانشگاه در آمده، نام پدر او امیر و 

، صادره از 441اهلل صادقی نیارکی، شماره شناسنامه  اسم دقیق او عین

، از 17باشد. )سند شماره  می 0333111ـ1تهران و شماره استخدامی وی 

 (8ب اسالمی ص روزنامه انقال

ـ این شخص بالفاصله پس از انقالب در دانشگاه با تشکیل انجمن 3

اسالمی، درصدد کسب قدرت و مقام برآمده و با وجودی که یک 

کارشناس ساده فهرست نویسی بوده وسیله مدیریت موقت دانشگاه به 

شود. )سند شماره  سمت سرپرستی امور عمومی دانشگاه منصوب می

18 ) 

ادقی به سمت سرپرستی امورعمومی دانشگاه تهران ـ آقای ص4

، اعالن جرمی علیه 18/1/19موافق روزنامه جمهوری اسالمی مورخ 

ها را به انواع جرائم مالی و  مدیران مستعفی دانشگاه داده که در آن، آن

 سوءاستفاده متهم کرده است.

ـ ایشان در سمت و فعالیتهای جدید خود، یکی از کارمندان 1

، بعلت خدمات شایسته 00/0/19ا بنام نظر علی صالحی در تاریخ خویش ر

وی، در یک ساله اخیر انقالب، مورد تشویق و تقدیر کتبی قرار میدهد. 

 (19)سند شماره 

که آقای صالحی آنطور که آقای صادقی خواسته، به  ـ اما نظر به این3

اریخ زیر فرمان نرفته و با ایشان کشمکش پیدا کرده است و لذا در ت

آقای صالحی به مدیریت دانشگاه نوشته و توضیح داده است که  09/3/19

پاشی و نفاق افکنی بین کارمندان  آقای صادقی در دانشگاه کارش سم

 کند.  است و با نامه خود بعضی از اعمال او را رو می

و به امضای انجمن اسالمی  08/3/19ـ آقای صادقی در تاریخ 7

نفر از  8که صالحیت قانونی داشته باشد،  ینکارکنان دانشگاه بدون ا

کند که از  کارکنان دانشگاه را تصفیه و حکم اخراجی آنان را صادر می

از  00/0/19جمله آنان همین آقای نظر علی صالحی است که در تاریخ 

نفر در روزنامه  8ایشان تقدیرنامه کتبی گرفته است. اطالعیه تصفیه این 

کند.  ، انتشار پیدا می08/3/19دگان در تاریخ جمهوری اسالمی و صبح آزا

 ( 31)سند شماره 

نفر از کارکنان اخراجی که از جانب آقای صادقی مفسد  1ـ 8

شناخته شده بودند، از پای ننشسته و به دادگستری شکایت کردند و 

 0317ـ 19/0138، بموجب حکم شماره پرونده 01/1/31سرانجام در تاریخ 

دادگاه عموم تهران و به  43، شعبه 081الی  077مه ، شماره دادنا0300تا 

روز  30قانون مجازات عمومی، آقای صادقی به  139استناد بند ب از ماده 

 0311ریال به هر یک از شاکیان مذکور و  111ر111حبس جنحه و پرداخت 

 گردد.  ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می
اسفند  04چماقداری که آقای صادقی، پس از حادثه  ـ نظر به این9

دانشگاه تهران، علیه ریاست جمهوری فعالیت داشته و از جمله گرداننده 
تحصن مشهور کتابخانه دانشگاه بوده است. وی به پاس خدماتش، در 

شود، در  همان تاریخی که حکم محکومیتش از طرف دادگستری صادر می
است و البته  ، از دانشگاه تهران، حکم انتقال گرفته01/1/31همان تاریخ 

شده، منتها با همان  در حکم انتقال و بنابه ضرورت، اسم کوچکش عوض 
نام پدر، با همان شناسنامه و با همان شماره استخدامی و در این 

شود و از  مبدل می« حسین»به « اهلل عین»دگردیسی و تغییر هویت از 
ارت وزیر مکتبی به سمت معاون اداری مالی وز جانب آقای رجائی نخست

 (30شود. )سند شماره  خارجه منصوب می
، تبریکی برای 19/1/31ـ روزنامه جمهوری اسالمی در تاریخ 01
ضمن تشکر از برادر مبارز و مکتبی »نویسد:  چاپ رسانده و می به ایشان

وزیر جمهوری اسالمی که معتقد و مؤمن و انقالبی را  آقای رجانی نخست
یت روز افزونتان را در راه تداوم و نمایند، موفق شناسائی و انتخاب می

سند شماره  « پیشبرد اهداف انقالب ایران از خداوند متعال خواستاریم.
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31) 
اهلل صادقی نیارکی که هم اکنون  ـ و بد ین ترتیب آقای عین00

حسین صادقی نیارکی شده است، در وزرات خارجه مکتبی، بخدمات 

ایشان « مکتبی»ال اند و از جمله اعم جدید مشغول شده« مکتبی»

کارگرانی اصلی جنجال سرقت اسناد وزارت خارجه علیه ریاست 

های باالتری را نزد  جمهوری است که بدین ترتیب موجبات صعود به قله

 سران جمهوری اسالمی فراهم آورده است. 

و بدین علت مقاله تحقیقی، همراه با اسناد و مدارک که تمامی آن 

« انتخاب مکتبی»رار گرفته بود، تحت عنوان در اختیار آرشیو روزنامه ق

انتشار پیدا کرد، تا نشان داده شود، این آقای مکتبی مورد عنایت 

وزیر و سایر سردمداران جمهوری اسالمی از چه قماشی بوده است  نخست

و چرا و به چه منظور توطئه سرقت اسناد را در وزارت خارجه تدارک و 

ای از هزاران مورد شبیه به  رد، نمونهسرپرستی کرده است و تازه این مو

 آن و صد بدتر از آن است. 

هاست که از جمله آقای خمینی را «مکتبی»گونه  رو شدن چهرۀ این

خرداد خود، نمایندگان مجلس تحت امر،  3بر آشفت و در سخنرانی 

را به خدمت هر چه بیشتر « مکتبی»سردمداران و فرماندهان چنین افراد 

راغ سبز دادن، به آنان فهماند که نگران نباشند و بدانند فراخواند و با چ

که آقای خمینی انتخاب خود را کرده است وتا آخر خط خواهد رفت.  

های قبل خود  حتی برای حفظ و استقرار قدرت آماده است که از گفته

و از تهمت «  گویم نه میلیون بگویند آری من می 31اگر »بگذرد و بگوید 

ه مرحوم دکتر محمد مصدق و مرتد خواندن جبهه ملی و نامسلمان زدن، ب

 دهد.  دیگران نیز باکی به خود راه نمی

نظر به اینکه، تیر توطئه ای که تحت نام سرقت اسناد در وزارت 

خارجه ترتیب داده شده بود، به آقای ناطقی اصابت کرد، ذکر مختصری از 

 پیشینه ایشان به شرح زیر است:

یکی دو روز پس از ورود به آلمان در تاریخ  اینجانب محمد جعفری،

با آقای ناطقی آشنا شدم. وی یکی از اعضای اولیه و  0939بیستم آگوست 

فعال اتحادیه انجمنهای اسالمی در اروپا بود و من هم با معرفی او به 

عضویت انجمن اسالمی در آمدم. حدود هفت هشت ماهی بعد که برای 

چهارمین کنگره اتحادیه شرکت کردم، در آنجا اولین بار با آقای ناطقی در 

با آقای دکتر بهشتی آشنا شدم. تمام کسانی که عضو اتحادیه بوده و یا 

بنوعی با اتحادیه سروکار داشتند او را به نیکی می شناختند. پس از پایان 

، به ایران مراجعت کرد. در ایران بعد از 13-11تحصیلش در سالهای 

عقیدتی، راهی زندان شد -گیر و بجرم سیاسیمدتی وسیله ساواک دست

و چند سالی را در زندان گذرانید. آقای ناطقی عضو نهضت آزادی بود و 

آقای دکتر بهشتی نیز، هم در اروپا و هم در ایران او را خوب می شناخت، 

به همین علت مایل بود که آقای ناطقی به حزب جمهوری اسالمی به 

حزب خودداری ورزید. وی پس از پیروزی پیوندد که ایشان از رفتن به 

انقالب با آقای صادق قطب زاده، در صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران، و وزارت امور خارجه به فعالیت پرداخت. در وزارت امور خارجه 

آقای ناطقی، مدیر کل امور کنسولی و همزمان رئیس اداره پاکسازی آن 

رقت اسناد بازداشت گردید، هر دو وزارتخانه بود. و زمانیکه با توطئه س

سمت ذکر شده را دارا بود و گویا بنا بود همانگونه که این مبارز رژیم شاه، 

که در آن رژیم به جرم عقیده سیاسی از زندان بی نصیب نمانده بود، در 

رژیم جمهوری اسالمی نیز اورا بی بهره نگذارند و بدین علت رژیم 

ئه سرقت اسناد به کارگردانی آقای عین اسالمی نیز با طرح و اجرای توط

اهلل صادقی نیارکی که با دگردیسی به حسین صادقی نیارکی تبدیل 

سالی را نیز در زندان جمهوری  4-3گردیده بود، بازداشت گردید و 

 اسالمی گذرانید. بدنباله مطلب باز می گردم. 

که در این سخنرانی آقای خمینی، مستقیم آقای  علیرغم این

ای به آقای  صدر در نامه صدر را مورد حمله قرار داده بود آقای بنی بنی

 خرداد، گفت: 03اشراقی در 

اند هر کس قانون اجراء  یک هفته نیست که آقای خمینی گفته»

و با وجودی که هدف اصلی  {137«}االرض است نکند، مفسد فی

دن و جمهور و چراغ سبز به دیگران برای مهار کر سخنرانی حمله به رئیس

خواست آن را بخود  صدر نمی یا ساقط کردن وی بود، امّا آقای بنی

 بباوراند.

ای نبود، که در این  که جای هیچ شک و شبهه دانم، با وجودی نمی

دوران طرح مطیع ساختن و یا حذف ریاست جمهوری را آقای خمینی 

صدر تا  کند، امّا هنوز آقای بنی خود بعهده دارد و آن را هدایت می

ودی به وی اعتماد داشت و حرفهایی را که در موارد مختلف به وی حد

کرد. حتی تا روزهای آخر متوجه مسأله نبود و یا اینکه  زد، باور می می

دانست که این راز را حداقل برای دوستان و  متوجه بود و صالح نمی

کرد که با روش نمدمالی آنها  همکارانش فاش کند و یا شاید هنوز فکر می

 ات خواهد کرد. را م

بود، که شبی دوستان و همکاران  31گویا هفته آخر اردیبهشت سال 

صدر، در منزل با ایشان دیداری داشتیم. وی قبالً به جماران  آقای بنی

رفته و با آقای خمینی دیدار کرده و برگشته بود. کمی گرفته به نظر 

برای  صدر رسید. بعد از کمی احوالپرسی و خوش و بش، آقای بنی می

از امشب فهمیدم که هر چه هست زیر سر خودش )یعنی »اولین بار گفت: 

که چگونه فهمیده و چه گفتگویی با آقای  این« آقای خمینی( است.

خمینی داشته چیزی عنوان نکردند. با وجود این به دالیل عاطفی و 

 سیاسی بریدن از آقای خمینی برایشان مشکل بود. 

وز در بخشهایی از مام وطن و مسأله جنگ و بودن دشمن هن

گیری مجدد استبداد و از دست رفتن همه چیز، مسائل بسیار  شکل

دید  بغرنجی را بوجود آورده بود. هنوز همه چیز را از طرف مقابل می

)بهشتی( و نه از آقای خمینی و اینکه سر نخ دست خود آقاست. هنوز 

مسأله عاطفه و کرد، آقای خمینی، خمینی پاریس بشود. وقتی  کوشش می

شود و  گیری بسیار مشکل می آید، تصمیم عشق و عالقه به میان می

کند به خود  بیند، سعی می که بسیاری از مسائل را می انسان با وجودی

 گردد.  بباوراند که مطلب شاید جوری دیگر است و یا حل می

، در رابطه با حل مسأله گروگانها، 17/1/31صدر در تاریخ  آقای بنی

جناب آقای هاشمی »ای به هاشمی رفسنجانی نوشت:  نامهدر 

امضاءکنندگان بیانیه الجزایر برای سرپوش گذاردن به تخلفات خانمان 

کوشند دیگران و حتی اینجانب و مجلس و امام را نیز  برانداز خود می

که به سوالی که همین  مطلع در جریان اقدامات خود جلوه دهند، حال آن

م بر آنچه اطمینان داشتم یقین بیشتر پیدا کردم که نه دیروز از امام کرد

امام، نه اینجانب و نه مردم و به احتمال بسیار قوی نه مجلس در جریان 

اند و خساراتی که از امضاء  اقدامات این آقایان، اسنادی را که امضاء کرده

 {138.«}اند و نیستند آنان متوجه ملت ایران شده نبوده

در  31اردیبهشت  19روزنامه انقالب اسالمی در و یا در مصاحبه با 

 همین رابطه متذکر شدند: 

چند نوبت پرسیدم )یعنی از آقای خمینی. ن( که چه جور شد که »

صورت انجام شد؟ گفتند که ما مورد به مورد با امام  مسأله گروگانها به این

 صحبت کردیم و ایشان موافقت کردند و گفتند بکنید. همین دو روز پیش

من از ایشان )امام( پرسیدم که این کار را مورد به مورد به شما گفتند، 

آشکارا در جامعه بیان شده بود، احتماالً امام گفتند: خیر. خوب اگر اینها 

 {139«}شد. صورت حل نمی به این

، با آقای خمینی دیدار کرد و سپس 03/3/31صدر در تاریخ  آقای بنی
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یک روز پیش از »نویسد:  دید. وی میعازم همدان گر 07/3/31یکشنبه 

رفتن به همدان نزد او رفتم. با خوشروئی مرا پذیرفت. گفتم به جبهه 

روم و پس از بازدید از آنجا برای اجرای سه طرح نظامی به  غرب می

اهلل اکبر و پاک کردن  خوزستان خواهم رفت. کامل کردن پیروزی در جبهه

 شااهلل پیروز باشید. سه راهی آبادان و طرح دزفول گفت: ان

ای از قصدی که در روزهای بعد به اجرا گذاشت بروز نداد.  هیچ نشانه

گفت که او قصد نابود کردن مرا دارد. از اطاق  قیافه خندان بود و هیچ نمی

آمدم، فرزندش مرا همراهی کرد. در ایوان باو گفتم به پدرت  که بیرون می

است اگر حقیقت را به او نگویی. حقیقت را بگو باو و مردم و دین خیانت 

خرداد  01باو گفتم مردم ناراضی هستند و به این جهت به اجتماع 

نیامدند. گفت بله نیامده بودند. حاال شما بیا و با اینها همکاری کن! گفتم 

فایده ندارد هر چه توانستم تالش کردم آنها به راه آزادی و استقالل 

از استبداد و سلطه آمریکا دل بکنند. از  توانند که نمی بیایند اما مثل این

این حرف او نیز به این فکر نیفتادم که صحنه واپسین را در همین روزها 

 {171.«}کنند شروع می

صدر وارد  که آقای خمینی به زعم من مستقیم علیه بنی علیرغم این

کرد آن شهر از  عمل شده بود، ریاست جمهوری به هر شهری که سفر می

صدر  صدر، بنی شد و فریاد بنی وی یکپارچه از جا کننده می استقبال از

شد. وی  صدر مقاومت به آسمان بلند می صدر، بنی کنیم بنی حمایتت می

جمهور را در  خرداد به شیراز سفر کرد، شیراز یکپارچه رئیس 9که در 

 {170آغوش گرفت.}

خرداد در مصاحبۀ خود خطاب به ملت ایران  01جمهور در  رئیس

« کنم. گردم و همه مسائل را رسیدگی می جنگ که تمام شد برمی» گفت:

کنند، خود  درخت را اره می»و در رابطه با شایعه استعفا گفت: 

 {171«}افتد. نمی

ریاست جمهوری که همچنان و تنها از طریق روزنامه انقالب اسالمی 

 رساند و آنها را و حمایت روزنامه میزان، صدای خود را به گوش ملت می

من بعنوان »کرد، گفت:  به استقامت و ماندن در صحنه دعوت می

جمهور منتخب شما، هیچ استقامتی غیر از استقامت شما  رئیس

 {173.«}ندارم

 شورایعالی قضایی به نامه سرگشاده رئیس 31خرداد  3در تاریخ 

متأسفانه برخالف خواست و »جمهور پاسخ داد و در آن از جمله گفت:  

ته شما و برخوردتان با مسائل هیئت دولت، مجلس شورای انتظار ما، گذش

شوند، مانند  که برای وزرات پیشنهاد می ملی، لوایح مصوبه و اشخاصی

اسفند و جریان اخیر وزارتخارجه این فکر را تقویت کرده  04عملکرد روز 

 {174«}ندارید.است که شما تعهدی در مقابل قانون اساسی 

، پاسخ شورایعالی 31خرداد  7پنجشنبه صدر، در تاریخ  و آقای بنی

قضایی را با یک جمله تاریخی که برای همیشه در دل تاریخ بجا خواهد 

 ماند، داد و گفت: 

های  سازی گونه پرونده آقای بهشتی! وقتی مدعی قاضی است و این»

 {171«}دادرس خداست.کند  مفتضح را می

االسالم  ه حجت، در نامه ای ب31خرداد  03جمهور در تاریخ   رئیس

تواند عضو حزب باشد، رئیس  بنابر قانون، قاضی نمی»اشراقی نوشت: 

 {173«}دیوانعالی کشور عضو و دبیرکل حزب جمهوری است.

آقای بهشتی در پاسخ به نامه ریاست جمهوری در مصاحبه رادیو 

آقا »تواند عضو حزب باشد گفت:  تلویزیونی در این رابطه که قاضی نمی

رهنگ فرانسه و غرب است، بگذارید کنار، اینجا جمهوری اینها مال ف

اسالمی است، اینجا معیار ایمان است، فضیلت و تقوی است، اینجا باید 

انسانها بر خودشان مسلط باشند... این معیارهای غربی را به فرهنگ 

اسالمی ما نکشانند و نخواهند در اینجا ما الگوی دیگری باشیم از 

 {177«}اند. ربی که آقایان آنجا بزرگ شدههای غ الگوهای جامعه

آقای احمد سالمتیان که برای سخنرانی افتتاحیه دفتر همآهنگی 

، 31خرداد  00رجب برابر  17جمهور و به مناسبت  هکاریهای مردم با رئیس

به همدان سفر کرده بود. چماقداران به دفتر  )ص(سالروز بعثت رسول اکرم

ورد ضرب و شتم قرار دادند و با اصرار حمله کرده و بقصد کشت وی را م

بگو « صدر مرگ بر بنی»بگو « درود بر بهشتی» اند بگو  گفته بوی می

و وی را که با ضربات مختلف خونین و مالین شده بود، از « درود بر رجائی»

دست آنها فرار کرده و به منزلی پناه برده بود و سپس با همان لباسهای 

به خدا »ای اسالمی آمده و در آنجا گفت: پاره و خونین به مجلس شور

 {178.«}قسم ذره ذره وجود من خواهد گفت مرگ بر استبداد

که امکان دارد  از مدتها قبل از این واقعه، شروع کرده بودند تا جائی

اطرافیان نزدیک و دور ریاست جمهوری و طرفداران وی را در دفتر 

ب اسالمی با بگیر و ببند ریاست جمهوری، دفاتر همآهنگی و روزنامه انقال

و چماق حذف کنند و از بین ببرند. دو روز قبل از آن نیز آقای مسعودی 

مشاور حقوقی ریاست جمهوری توسط مأمورین دادسرای انقالب 

 بازداشت شده بود. 
خرداد  01سخنگوی هیأت سه نفره حل اختالف در تاریخ یکشنبه 

 01هور را تخلف از بیانیه جم های مطبوعاتی رئیس سخنرانیها و مصاحبه»
و هیئت سه نفره که خود « ای امام و قانون اساسی توصیف کرد. ماده

 خرداد، اعالم کرد:  01مدعی شده بود در 
آیا مراجعه به آراء عمومی )رفراندم( در اختیار هر کسی نیست »

 {179«}جمهور( را تهدید به محاکمه کرده؟ واقعاً چه کسی ایشان )رئیس
 زند، دزد را بگیر.  ی است دزد هم داد میدنیای عجیب

خرداد و پرده چهارم کودتا یعنی بستن  01قبل از اینکه به جریان 
روزنامه انقالب اسالمی بپردازم، این نکته قابل ذکر است که هر چه ما 

کردیم که خود را جمع و جور کرده و در جامعه و بعضی نقاط  کوشش می
ی بپردازیم، حوادث به حدی سریع و کشور به ایجاد رابطه و سازمانده

 ساخت.  نتیجه می افتاد که تالشهای ما را بی روزانه اتفاق می
که قرار بود در اواخر خرداد ماه و یا اوایل تیر  با این وجود، نظر به این

ای مجلس شورای اسالمی  حوزه انتخابیه، انتخابات میان دوره 09برای 
ها  نامزدهایی برای این حوزه برگزار گردد، جمع ما تصمیم گرفت که

معرفی کند که از جمله دو نماینده برای حوزه تهران بود و قرار شد آقای 
مبلغی اسالمی و اینجانب به فعالیت بپردازیم و در کبوتر آهنگ آقای رضا 

 صدر و در تربت جام آقای دکتر دوستکام خود را کاندید نمایند. بنی
 

 فاطمه سخنرانی در حسینیه بنی

توجه به اینکه اینجانب، برای ایراد سخنرانی، پرسش و پاسخ به با 
که برایم امکان داشت به نقاط مختلف سفر  سؤالهای مردم تا جائی

گونه فعالیتها و سخنرانیها  کردم، تصمیم گرفته شد که بیشتر به این می
پرداخته شود. بدین جهت و به مناسبت میالد با سعادت امام علی )ع(، در 

فاطمه و  ، برای اینجانب و مبلغی اسالمی در حسینیه بنی18/1/31
هاشم، در سرچشمه و شهر ری بوسیله دفتر همآهنگی و  قمربنی

جمهور، ترتیب سخنرانی داده شد و روزنامه  همکاریهای مردم با رئیس
 140و  141های  اردیبهشت، شماره 17و  13انقالب اسالمی هم در تاریخ 
 م کرد: برای اطالع عموم مردم اعال

به مناسبت میالد با سعادت امام علی )ع( سخنرانی آقای محمد »
، 18/1/31جمهوری، دوشنبه  فاطمه با حضور رئیس جعفری در حسینه بنی

هاشم  بعد از ظهر و سخنرانی مبلغی اسالمی در حسینیه قمربنی 4ساعت 
و پس از « بعد از ظهر 1، ساعت 18/1/31جمهور، در  با حضور رئیس

، 19/1/31شنبه  ی سخنرانی، روزنامه انقالب اسالمی در تاریخ سهبرگزار
مراسم بزرگداشت والدت امیر »چنین گزارش داد:  01، ص 141شماره 

 جمهوری در تهران و شهر ری برگزار شد.  مؤمنان با حضور رئیس
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جمهور، در مراسمی که به مناسبت والدت با سعادت حضرت  رئیس
ه واقع در سرچشمه و حسینیه فاطم علی )ع( در حسینیه بنی

 هاشم در شهر ری برگزار شد، شرکت نمود.  قمربنی
در نخستین مراسم مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه 
انقالب اسالمی پیرامون آموزشهای حضرت علی )ع( به بحث پرداخت و 

های سیاسی، اقتصادی و  های آموزشی حضرت در زمینه در آن به شیوه
مود و در پایان براساس فرمایشات حضرت علی)ع( وظیفه قضائی اشاره ن

 مردم و ارگانها را در شرایط کنونی تشریح کرد.
جمهور در میان استقبال  در اواسط سخنرانی مهندس جعفری، رئیس

پرشور مردم در محل حسینیه حاضر شد و تا پایان سخنرانی در محل 
ش فرا داد. حسینیه و در میان مردم حضور داشت و به سخنرانی گو

ای اظهار داشت که  جمهور در پایان این مراسم طی چند کلمه رئیس
فرامین و آموزشهای علی)ع( را مردم به عمل در بیاورند. وی گفت که: در 

اند و  جبهه برادران سرباز شما این درسها را از علی)ع( فرا گرفته
یرید و و سپس تأکید کرد که شما نیز این درس را از حضرت بگ« سربازند»
 باشید. « سرباز»

صدر در میان شور و هیجان مردم حاضر در محل،  آنگاه دکتر بنی
هاشم واقع در شهر  فاطمه را ترک نمود و به حسینیه قمربنی حسینیه بنی

 « ری عزیمت نمود.
 

 
 

 

 
 

 
 

 فاطمه با حضور ریاست جمهوری( ، سخنرانی در حسینیه بنی0331اردیبهشت  18)در 

 

اول متن سخنرانی اینجانب محمد جعفری تحت نام قسمت 

، 117، در روزنامه انقالب اسالمی شماره «آموزش از حکومت علی)ع(»

که مربوط به  ، انتشار پیدا کرد. در قسمتی از آن31/خرداد/07مورخ 

 آموزش قضائی است آمده است: 

توانیم از حکومت او بیاموزیم، روش او در امر  و درسی را که ما می»

کرده و در برابر  قضاوت است بایستی ببینیم علی )ع( چگونه قضاوت می

گوئیم چرا به  کرده است می دستگاه قضایی کشور چگونه عمل می

شود؟ آخر بنا به گفته هیئت  های بنیاد مستضعفین رسیدگی نمی پرونده

شود؟ معلوم نیست. چرا  پرونده چه می 811منتخب امام تکلیف این 

کنند و بعد نیز ناحق بودنش  بنا حق حکم صادر میمتعرض کسانی که 

شود چگونه است که وقتی در مشهد قاضی در دو جلسه حکم  معلوم نمی

شود و  کند و بعد در زندان شورش می نفر را صادر می 07یا  01اعدام 

ها بگذارند و از این طریق زبان  شود آن را به کردن سخنرانی کوشش می

کننند که اگر  دارند ولی معلوم نمی را از آنجا برمی همه را بچینند و بعداً او

حق بود چرا او را برداشتند و اگر ناحق بود چرا تکلیف او را روشن 

کنند. یک مورد را که در هفته اخیر خود اینجانب شاهد بودم برای  نمی

توانید ببینید آیا دستگاه قضایی آن  دهم و بعد شما می شما توضیح می

کند یا خیر؟ هفته گذشته  ز روش علی )ع( تبعیت میدستگاهی است که ا

ای به تویسرکان رفته بودم وقتی آقای هاشمی  برای برای تحقیق مسئله

رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسالمی به آن دیار سفر کرده بود موقع 

 111تا  11شروع سخنرانی ظاهراً بنا به گفته مسئولین آن شهرستان بین 

هزار نفر و بنا به گفته مردم آن  3تا  1ها  د زندانینفر، و بنا به گفته خو

دهند: سالم بر خمینی  هزار نفر ناگهان شعار می 1تا  4شهرستان نیز بین 

صدر. اینها را ... اینها را به جرم اخالل زندانی می کنند. بحث  درود بر بنی

اند. البته هیچ کسی حق  اند یا نکرده من این نیست که اینها اخالل کرده
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ندارد اجتماعات را برهم بزند کسانی که به بر هم زدن اجتماعات کمک 

کنند طبعاً اخاللگند اما بحث بر سر دستگاه قضایی است هشت نفر از  می

کنند حقوق آنها را قطع  زنند از کار برکنار می این عده را شالق می

کنند. سئوال من اینجاست آیا در همه جای مملکت  کنند و زندانی می می

ینجوری است؟ یا فقط در آنجا اینطور است؟ چگونه است که وقتی در ا

اصفهان در اجتماعی که ریاست جمهور در آنجاست آن وضعیت پیش 

آید هنوز معلوم نیست که چه شده است؟ چگونه است که وقتی در  می

آید هنوز تکلیف آن روشن نشده  دانشگاه تهران آن وضعیت پیش می

 است؟ 

کنند  نفر را آن هم به جرم تنها شعار دستگیر می 8امّا در تویسرکان 

گویم آنها کار درستی  شود. نمی جریمه مختلف برای آنها تعیین می 4و 

اند نه کار آنها غلط است ولی سؤال این است که دستگاه قضائی در  کرده

کند یا نه فقط در بعضی جاها؟ در حکومت علی  همه جا اینطور عمل می

ا داستان آن مرد یهودی و احضار علی )ع( را در همه یکسان هستند شم

دانید. مردی یهودی یقه علی را گرفت و گفت این  نزد قاضی خوب می

زرهی که تن شماست از آن من است هر دو رفتنند در دادگاه قاضی در 

آنجا گویا موقعی که حضرت علی را دید خطاب کرد یا ابالحسن، علی 

گفتن بین من و آن یهودی « ا ابالحسنی»برافروخته شد و گفت تو چرا با 

تفاوت قائل شدی به همان اندازه که تفاوت قائل شدی این کار در وضعیت 

تواند احساس احقاق حق بکند. علی  گذارد و نمی آن مرد یهودی اثر می

کنیم به همین علت است که  کرد و ما اینجور عمل می آن جوری عمل می

کنندگان پست قضاوت چنین  حضرت علی )ع( ترس خود را از اشغال

کنندگان ناحق است که خونهای  کند از جور و ستم این اشغال بیان می

آید و ارثهای تقسیم شده به باطل  بناحق ریخته شده به فریاد و ناله در می

کنند  نماید شکایت به خدا دارم از این گروه نادان که زندگی می شیون می

کتاب الهی که شایسته خوانده شود  و... در نزد اینان کاالیی کسادتر از

وجود ندارد و کاالیی از کتاب الهی که شایسته خوانده شود وجود ندارد و 

که از معانی واقعی  تر و گرانبهاتر از کتاب الهی به شرط آن کاالیی رایج

در این بیان علی )ع( آموزشهای دین « خویش تحریف شود مطرح نیست

لیاقت قضاوت نداشته باشند خونها به  دهد کسانی که را به ما ارائه می

شود و در نزد این کسان خواندن کتاب خدا بشایستگی  ناحق ریخته می

 « کساد است.

، در همین 31خرداد  07روزنامه در  117بعد از پخش همین شماره 

روز، روزنامه انقالب اسالمی و چند روزنامه دیگر، یکجا بوسیله دادستانی 

ی اسداهلل الجوردی توقیف گردید. و قسمت دوم انقالب اسالمی مرکز آقا

 سخنرانی منتشر نگردید. 

بنیاد »در همین جا الزم است که توضیح مختصری در مورد 

، 17اسفند  11بدهم. یک ماه پس از انقالب در تاریخ « مستضعفان

را « بنیاد مستضعفین»ای ایجاد  شورای انقالب ایران طی صدور اطالعیه

منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و کارگردانان اصلی  اعالم کرد که اموال

رژیم گذشته و اموال مصادره شده، منقول و غیرمنقول، برای رسیدگی به 

گیرد. و سپس  امور مستضعفین و محرومان در اختیار آن بنیاد قرار می

این بنیاد خود به بزرگترین اختاپوس امپراطوری مالی جمهوری اسالمی 

دو تشکیل، بنیاد محل چرب و نرمی برای اختالس و تبدیل گشت که از ب

فسادهای مالی عظیم گشت و چنان فساد و اختالس در آن اوج گرفت که 

 19اردیبهشت ماه  18آقای خمینی بر اثر فشار مجبور شد در تاریخ 

 های اختالس نماید.  هیأتی را مأمور رسیدگی به پرونده

لکی امام جماعت مسجد اعضاء این هیئت عبارت بودند از آقایان: م

آبادی، حاچ سیدعلی غیوری، حاج  االسالم شاه گیاهی تجریش، حجت

االسالم سیدعلی اکبر محتشمی،  شیخ عباسعلی عمید زنجانی، حجت

 ایروانی، موحدی ساوجی، شجونی و دکتر صادق طباطبائی.

آقای صادق طباطبائی که عضو هیئت منتخب امام برای بررسی 

فان و سخنگوی هیئت بود یک ماه و نیم پس از عملکرد بنیاد مستضع

ها و فسادهای  پرونده در رابطه تخلفات و دزدی 811تشکیل اعالم کرد که 

ها از ردیف خارج و در دادگاه ویژه بنیاد که  مالی وجود دارد که این پرونده

بدستور امام و توسط هیئت منتخب تشکیل شده است، مورد رسیدگی 

 گیرد.  قرار می

پس از تشکیل این هیئت، آقای خاموشی رئیس بنیاد  یک ماه

آقای  00/4/19استعفا داد و از سوی هیئت منتخب امام در تاریخ 

اکبر محتشمی به سرپرستی بنیاد انتخاب گردید. وی عنوان کرد  سیدعلی

که آقای خاموشی سرپرست سابق بنیاد محاکمه خواهد شد. و پس از آن 

های دیگر بسته شد واحدی به جز  هپرونده بنیاد نیز مانند پروند

پرونده  811اسالمی از آن  سردمداران روحانی و غیرروحانی جمهوری

 ها تا به امروز اطالعی حاصل نکرده است.  اختالس و سایر پرونده

صدر به کبوتر  کنم در هفته اول خرداد، من به اتفاق رضا بنی فکر می

که با حضور بزرگان و ای  آهنگ همدان سفر کردیم و در آنجا در جلسه

معتمدین شهر برگزار شد شرکت کردیم. اینجانب پس از سخنرانی 

مختصری از وضعیت کشور و ضرورت ایستادگی مردم در صحنه و شرکت 

صدر را به آنها معرفی کردم و برای حمایت از  در انتخابات، آقای رضا بنی

خراسان  آقای دوستکام و دیداری با مردم بعضی از شهرستانهای استان

خرداد به مشهد رفته و به اتفاق آقای دوستکام به تربت جام  01در تاریخ 

ای با معنونین شهر، قرار شد که از کاندیداتوری  رفتیم و در آنجا در جلسه

وی حمایت و پشتیبانی کنند و بعد بیست نفر از بزرگان و معتمدین آماده 

مانداری مورد تأیید شدند که آقای دوستکام را به هنگام ثبت نام در فر

 قرار دهند. 

های دفتر همآهنگی مشهد و بعضی از  عالوه بر دیدار و گفتگو با بچه

گز سفر کردم و شب در  خرداد با اتوبوس به دره 01شهرها، بعد از ظهر 

ای ایجاد شده بود، آنها را مالقات و  آنجا با بعضی از اهالی که قبالً رابطه

صبح روز بعد به مشهد بازگشتم و گفتگوهایی انجام گرفت و سپس 

 یکراست به فرودگاه رفتم که به محض ورود به هواپیما پرواز کردیم. 

که از مدتها قبل جهت افتتاح دفتر همآهنگی در یزد،  نظر به این

خرداد دعوت  04اینجانب را برای ایراد سخنرانی، بعد از ظهر پنجشنبه 

ه در مشهد بودم، از دفتر کرده بودند و اعالم نیز شده بود، هنگامی ک

اند  اند و گفته روزنامه به من اطالع دادند که از استانداری یزد تلفن کرده

لطفاً به آقای جعفری بگوئید از این سخنرانی صرفنظر کند و آن را به وقت 

دیگری موکول نماید. پاسخ دادم به آنها بگوئید نگران سخنرانی من 

 نباشند، اتفاقی نخواهد افتاد. 

  تهران که رسیدم باز به روزنامه از استانداری تلفن شده و گفته به

که کسانی که آقای جعفری را برای سخنرانی دعوت  بودند، به دلیل این

اند شناخته شده و آدمهای درستی نیستند به یزد نیاید. توجهی به  کرده

 که بعضی از دوستان روزنامه این تلفنهای استانداری نکردم و با وجود این

کردند که احتیاط کنید و نروید، ممکن است حادثه ناگواری  توصیه می

شود از هم اکنون تابع استقرار  اتفاق بیفتد، گفتم بهتر است بروم و نمی

 استبداد باشیم. 

خرداد به یزد پرواز کردم. وقتی وارد فرودگاه یزد  04پنجشنبه 

با شما کار شدم. رئیس فرودگاه آقای نمازی گفت آقای ثقفی استاندار 

دارند. تماس تلفنی برقرار شد و گفتند که صالح نیست شما سخنرانی 

شود قبل از سخنرانی با شما  کنید. دالیلش را رد کردم سپس گفت می

صحبت کرد. گفتم با کمال میل و آدرس منزل آقای برومند نماینده 

ز روزنامه را به ایشان دادم و خداحافظی کردم. ساعتی بعد آقای صالحی ا
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اهلل صدوقی و آقای شعشعی از استانداری آمدند و حدود دو  دفتر آیت

خرداد،  03شنبه ساعتی با هم بحث کردیم که خالصه بحث در سر مقاله 

 {181انتشار پیدا کرد.}« آنچه در یزد گذشت و آزادی!»تحت عنوان 

اند  چنین به نظر رسید که با بحثهایی که انجام گرفت آنها قانع شده

انی مشکلی ایجاد نخواهد کرد و عالوه بر آن قرار شد که من که سخنر

اهلل صدوقی برسیم و  های دفتر همآهنگی خدمت آیت روز بعد با بچه

صدر برسانم و سعی کنم سوء  نظراتشان را استماع و به اطالع آقای بنی

اهلل صدوقی ایجاد شده، رفع نمایم.  صدر و آیت تفاهمی که مابین آقای بنی

 {180م برده با من خداحافظی کردند و رفتند.}دو نفر نا

شدم و در  کمی قبل از شروع سخنرانی به دادستانی یزد احضار

دادستانی، پس از گفتگوی مختصری با آقای قدسی بازپرس دادسرای 

شب تحت الحفظ با چند  00انقالب، مرا نگه داشتند و حدود ساعت 

دند و به درخواست من، پاسدار و ماشین سواری مرا به تهران باز گردان

آنها مرا به دفتر ریاست جمهوری بردند و پس از گرفتن دستخطی از 

ام، پاسداران به یزد بازگشتند.  خودم که صحیح و سالم به تهران رسیده

 (33)پیوست سند شماره 

هنگامی که به دفتر و محل اقامت ریاست جمهوری رسیدم، آقای 

ری عازم سیستان و بلوچستان بود صدر بیرون آمده بود و با چند نف بنی

که مختصری با هم صحبت کردیم و منهم برای کمی استراحت و بیرون 

 آوردند خانواده از نگرانی به منزل رفتم. 
 

 خرداد و پیشنهاد کودتا19

ای از سوی  خرداد تبلیغ همه جانبه 01برای بزرگداشت روز 

سالمی و تمام روحانیت حاکم، دولت، مجلس، سازمان مجاهدین انقالب ا

ای  صدر هم اطالعیه ارگانهائی که در اختیار داشتند، بعمل آمد. آقای بنی

 در بزرگداشت این روز بزرگ صادر کرد که قسمتی از آن بقرار زیر است: 

در روز دوازدهم محرم آن سال مردم آزاده ایران بنام حسین )ع( و »

ن فرزندش خمینی بر رژیم سرسپرده و ضد مردمی پسر رضاخا

خروشیدند و فریاد خشم و نارضایتی خود را از حکومت منفور و 

دیکتاتوری او بگوش جهانیان رساندند، ... اینجانب که در عین درگیری در 

هم با مسئولیت فرماندهی نیروهای مسلح و پذیرفتن  جنگ تحمیلی آن

ترین وظیفه خود بعنوان یک مسلمان مسئول در  این تالش به مثابه اصلی

توانم از مقابله با جریانی که در داخل کشور اساس  دا و مردم نمیمقابل خ

و اصالت انقالب و جمهوری اسالمی را مورد تهدید قرار داده است غافل 

بمانم و به پشتوانه نیروی فیاض مردم آگاه تا آنجا که در توان دارم در راه 

رفع مشکالت و محرومیتها خواهم کوشید چه ا ن اُریدّ االصالح و 

 ...«داریم استَطَعت. سالروز قیام تاریخی پانزدهم خرداد را گرامی میمَ

{181} 

خرداد، چنین  01صدر در بزرگداشت  با وجود اطالعیه آقای بنی

شد که ایشان مردم را تشویق به شرکت در راهپیمایی و  استشمام می

 خرداد نکرده است.  01مراسم 

ه بدقت از میزان های روزنامه سفارش کرده بودم ک قبالً به بچه

کنندگان در این روز گزارش تهیه کنند. موافق گزارش مخبرین  شرکت

روزنامه انقالب اسالمی، حزب ملّّت ایران، اطالعات شهربانی و بعضی 

خرداد رقمی  01کنندگان در مراسم  ارگانها اطالعاتی دیگر تعداد شرکت

 کرد.  کمتر از هفتاد هزار نفر بود. و این آقای خمینی را خشمناک

کنندگان  با داشتن گزارشها و اطالعات نسبتاً دقیق از تعداد شرکت

برای روزنامه بسیار مشکل بود که چگونه آن را منعکس کند. ما میان دو 

نوشتیم مورد غضب  سنگ آسیا گیر افتاده بودیم. اگر حقیقت را می

 گرفتیم و روحانیت حاکم و انحصارطلبان و به ویژه آقای خمینی قرار می

نوشتیم حقیقت را از مردمی که هر روز از آنها یاری و استمداد و  اگر نمی

 03طلبیدیم، دور نگه داشته بودیم. سرانجام صبح شنبه  مقاومت می

ای با مسئولین هیئت تحریریه و سردبیر و پس  خرداد اول وقت در جلسه

 از بحثهای مختلف و سنجیدن جوانب کار تصمیم گرفتیم که تیتر بزنیم. 

و « خرداد در تهران و شهرستانها برگزار شد 01مراسم بزرگداشت »

در زیر تیتر هم گزارش مختصری از مراسم را منعکس کردیم و در مورد 

بمناسبت بزرگداشت سالروز حماسه آفرین »کننده نوشتیم:  تعداد شرکت

خرداد، چند صد هزار نفر از مردم تهران از مسیرهای مختلف بسوی  01

 {183.«}ان، دست به راهپیمائی زدنددانشگاه تهر

به نظر من تیمسار فالحی دقیقترین گزارش و تحلیل از بزرگداشت 

خرداد را ارائه داد. وی شب و بعد از اتمام مراسم با ریاست جمهوری و  01

فرمانده کل قوا دیدار و گفتگو کرد، تیمسار فالحی توضیح داد که برای 

د این تقابلها چه تعدادی در تظاهرات من بسیار مهم بود که ببینم با وجو

کنند. طبق اطالعات شهربانی و رکن دوم ارتش و کسانی  امروز شرکت می

هزار نفر  11ـ  31را که خودم مسئول کرده بودم. تعداد شرکت کنند بین 

بوده است و این نشان دهنده این است که آقای خمینی قدرت بسیج 

برای بازگرداندن قدرت خویش  مردمی خود را از دست داده و از امروز

دست به کشتار خواهد زد و شما بایستی مراقب باشید که او فعالً 

 خشمناک است. 

سپس گفت برای حل بحران کشور تنها یک راه مانده و آن کودتا 

ایم که اگر موافق باشید آن را به  است و ما طرحی برای آن تهیه کرده

ه بعد از اجرای طرح و دهیم ک اجراء خواهیم گذاشت و ما قول می

برگرداندن اراده مردم به خودشان و منتخبشان کوچکترین دخالتی در 

امور سیاسی کشور نخواهیم کرد. فقط هدف ما این است که مردمی که با 

جمهوری را برای اداره کشور خودشان انتخاب  اراده خودشان رئیس

اده مردم ای انحصارطلب مانع اجرای ار اند و اکنون وسیله عده کرده

 اند را از سر راه برداریم.  شده

طرح هم این است: ما هم اکنون در پادگانهای تهران برای حفاظت 

پادگانها هم نفرات کافی نداریم. تنها دو تیپ دست نخورده از لشکر 

توانیم آن را برای  خراسان در سیستان و بلوچستان داریم که می

تان حرکت دهیم و برای فرستادن به جبهه جنگ، از سیستان و بلوچس

کار حداقل دو هفته وقت الزم است تا این دو تیپ به تهران برسد.  این

گردانیم و سپاه را خلع سالح  وقتی به تهران رسید ما سرتیپها را برمی

دهیم، صدا و سیما را اشغال و  کنیم، مجلس را تحت کنترل قرار می می

ی خمینی جماران و آوریم و برای حفظ سالمتی آقا تحت کنترل در می

دهیم. خلع سالح کمیته و  آقای خمینی را هم تحت حفاظت خود قرار می

ها و طرحها آماده و  ای است و همه برنامه سپاه برای ما کار بسیار ساده

 مشخص شده است. 

بعد از خلع سالح سپاه و کمیته و کنترل حفاظت مجلس و صدا و 

ای  کنیم که چون عده پخش می ای سیما و جماران، از صدا و سیما اطالعیه

اند و بر سر راه  مانع اجرای اراده ملت ایران و آزادی و استقالل آنها شده

جمهورشان برای تحقق اراده آنها و استقرار اهداف انقالب،  رئیس

خواهند به هر قیمتی استبداد را حاکم گردانند، ما برای  اند و می ایستاده

جمهور  منتخبشان دست  به رئیس بازگرداندن حقوق ملت به خودشان و

به چنین عملی زدیم و شما یقین بدانید که اولین کسی که این عمل را 

دهد، آقای خمینی  کند و اطالعیه برای پشتیبانی از شما می تأیید می

 است. 

اگر شما بخواهید و اجازه دهید که این طرح اجراء شود، اول و قبل از 

برسید و دست ایشان را هم  هر چیز شما باید خدمت آقای خمینی

ببوسید و اطمینان کامل به ایشان بدهید و بگوئید هر چه آقا صالح کشور 
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کنیم و برای مدتی هم واقعاً کوتاه بیائید و مرتب  دانند همان کار را می می

صورت یکی دو روز آینده آقای  نظر ایشان را خود جویا شوید. در غیر این

 سیج خود دست به کشتار خواهد زد. خمینی برای بازگرداندن قدرت ب

صدر با کمی باال و پائین کردن مسأله و سؤال و جواب با  آقای بنی

دانست و یا شاید بفرض محال هم  تیمسار فالحی شاید آن را عملی نمی

کرد وقتی ما به یک روحانی اعتماد کردیم و حاال کار  که عملی بود فکر می

وجود دارد که بعد از کودتا دچار  به اینجا کشیده شده است، چه تضمینی

صدر با طرح موافقت  دیکتاتوری نظامی نخواهیم شد. به هر حال آقای بنی

 دانست.  نکرد و آن را به صالح کشور نمی

قبالً هم اواخر فروردین حسین آقا خمینی در گفتگویی با اینجانب 

ملکت صدر پیغام داد که برای کوتاه کردن دست آخوندها از م به آقای بنی

 تنها یک راه وجود دارد و آنهم کودتا است. 

سرهنگ فکوری وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی نیز معتقد بود 

گذارند که جنگ  که این آخوندها تا کشور را به ورشکستگی نرسانند، نمی

گفت که راه حل کودتا و کوتاه کردن دست  تمام بشود و غیر مستقیم می

 مدار است. آخوندهای انحصارگر و قدرت

 

 پرده چهارم

 ها و آماده کشت و کشتار بستن روزنامه
 

اردیهشت، الیحۀ حذف فرمان همایونی، که در  13چهارشنبه 

کاست،  صورت تصویب بخش دیگری از اختیارات ریاست جمهوری را می

از طرف دولت به مجلس تحت امر برده شد و به سرعت و با ایجاد جو 

اردیبهشت، الیحه به تصویب  31رعب وحشت در مجلس، در تاریخ 

 رسید. 

صدر با آقای خمینی دیدار  به محض بردن الیحه به مجلس آقای بنی

و مذاکره کرده بود و آقای خمینی قول داده بود که جلو تصویب آن را 

 خودشان خواهند گرفت. 

، مالحظه شد «رجائی و نبوی در ترس وحشت»کمی قبل در بخش 

د که قرار است آقای خمینی جلو تصویب شو که وقتی رجائی متوجه می

الیحه را بگیرد، فوری به اتفاق بهزاد نبوی به مالقات آقای خمینی 

روند و در یک جلسه مذاکره چهار ساعته ـ که بطور ضمنی از  می

شود که این کار بدون بگیر و ببند  حرفهای نبوی و آقای خمینی معلوم می

کنند که  خمینی را وادار میو کشت و کشتار بعدی عملی نیست ـ آقای 

با قبول بگیر و ببند و کشت و کشتار، بپذیرد که الیحه تصویب شود. و 

خرداد برای  3اولین آثار این تصمیم در سخنرانی آقای خمینی در 

 نمایندگان مجلش آشکار شد. 

سرانجام برای خاموش کردن و احتماالً مطیع ساختن ریاست 

 07گیرند و این تصمیم در روز  ها می جمهوری تصمیم به بستن روزنامه

خرداد پانصد و پنجاه و  07که در  به اجراء درآمد. بعد از این 31خرداد 

بعد از ظهر از  1/1هفتمین شماره روز انتشار پیدا کرد و اینجانب ساعت 

های تحریریه به خبر رادیو گوش  دفتر کارم به سالن تحریریه رفتم. بچه

ین خبر رادیو اعالن شد. طبق دستور دادستانی فرا داده بودند که در آخر

انقالب اسالمی مرکز چهار روزنامه انقالب اسالمی میزان، عدالت و 

 شود.  خبرنامه جبهه ملّّی تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم می

ابتداء به منزل سری زدم و سپس فوری به دفتر ریاست جمهوری 

ی اصلی دفتر ریاست ها رفتم. بهت و حیرت همه را فراگرفته بود. بچه

جمهوری از جمله شهید حسین نواب، سعید سنجابی، حسن پیرحسینی، 

علیرضا نوبری، اینجانب و... در اطاق جمع شدیم و به بحث و گفتگو 

ای نیمه مخفی برای روز  ای چهار صفحه پرداختیم و ترتیب انتشار روزنامه

دستگیر  بعد داده شد که در سطح محدودی انتشار پیدا کرد و تا من

نشده بودم، یک شماره دیگر به چاپ رسید. امّا حقیقت اینست که چون 

ما قبالً برای چنین وضعیتی تدارک ندیده بودیم، با بگیر و ببندی هم که 

 شروع شد، ادامه انتشار روزنامه عملی نبود. 

بعد از تعطیلی روزنامه گرچه در بعضی از شهرستانها به دفاتر 

فاتر همآهنگی حمله شده بود، امّا هنوز بگیر و ببند نمایندگی روزنامه و د

کردند که بعلت بستن  ها فکر می جدّی شروع نشده بود. خیلی از بچه

ها، تظاهرات عظیمی برپا خواهد شد. امّا به عکس روز بعد جز  روزنامه

ای نفری در خیابان مصدق و اطراف  یکی دو سه دسته صد و خورده

خرداد،  08هدین بودند، کسی بیرون نیامد. روز دانشگاه که آنها هم از مجا

مجدداً در دفتر ریاست جمهوری جمع شده و در اطراف مسأله بحث 

ای از شورای امنیت کشور خطاب به ملت  کردیم که از رادیو اطالعیه می

ایران پخش گردید که دقیقاً بیانیه حال و هوای یک دولت کودتا را داشت، 

 کنیم.  دست از پا خطا کنند، چنین و چنان میکه  کرد در صورتی اعالم می
دوستان بعد از بسته شدن روزنامه به من اطالع داده بودند که فعالً 
برای مدتی در انظار عمومی ظاهر نشوم چون درصدر لیست دستگیر 

صدر قرار دارم. آشکار شده بود که  شدگان از دوستان و اطرافیان بنی
صدر به همدان و کرمانشاه سفر  قای بنیگذراند. آ کودتا مراحل آخر را می

صدر و نه  کرده بود و هنگام بستن روزنامه در همدان بود نه آقای بنی
دوستان و همکارانش برای روبرو شدن با چنین وضعیتی هیچ تدارکی 
ندیده بودند و آمادگی برای مقابله با وضعیت پیش آمده را نداشتند. حتی 

کردند که  کرده بودند زیرا فکر نمیبرای حفاظت جان خودشان هم فکر ن
آقای خمینی تا این حد پیش برود و به سرعت استبداد را بر کشور حاکم 
گرداند و دست به کشتار بگیر و ببند بزند وقتی مواجه با چنین اوضاعی 
شدند مات و متحیر مانده بودند و بدون هدف و برنامه دست به تالشهای 

 ای زده شده بود.  بیهوده
صدر، همراه تیمسار  خرداد، برای مذاکره با آقای بنی 11ب اینجان

ظهیرنژاد عازم کرمانشاه شدم. وقتی به داخل پادگان کرمانشاه رسیدیم، 
بعد از ظهر  3صدر به ایالم سفر کرده است. حدود ساعت  گفتند آقای بنی

از ایالم برگشت و مذاکراتی با وی انجام شد وقرار بود که من فعالً مدتی را 
شود. امّا من دست بدست کردم و در  خفی بمانم تا ببینیم اوضاع چه میم

، سیمای 31خرداد  11شب،  00پادگان با دیگران ماندم. تا ساعت 
آقای ابوالحسن »اسالمی در آخرین خبر خود اعالم کرد:  جمهوری

آمیز  لحن جمله توهین« صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شد بنی
 بود و معلوم بود پرده ما قبل آخر است.  و تحقیرکننده

صدر دیدار و مذاکره  هنگامی که در پادگان اینجانب با آقای بنی
صدر و آقای خمینی مکاتباتی رد و بدل شده بود. امّا  کردم بین آقای بنی

صدر چیزی از آن بمن بروز نداد. شاید به این علت که ترس بر  آقای بنی
ز وضعیت چه خبر گفتند: فعالً صبر کنید من غلبه نکند وقتی پرسیدم ا

 شود.  ببینیم چه می
صدر داده بود که  در کرمانشاه آقای خمینی پیامی به آقای بنی

 مضمون آن این بود:
ام شما را در مقام ریاست جمهوری و فرماندهی  من همواره کوشیده»

 ام، حفظ کنم. امّا خود شما مانع کل قوا که خود من به شما تفویض کرده
که  خواهم شما را حفظ کنم، به شرط این شوید. حاال هم می این کار می

اطرافیان خود را دور کنید. این روزنامه شما را بباد داد. گروههای فاسد را 
طرد کنید. شما باید دولت را قبول کنید، شورایعالی قضایی را قبول کنید. 

 0«مجلس و شورای نگهبان را قبول کنید.
                                                           

. عین همین مطلب را 09، ص 0331صدر، مهر ماه  ـ خیانت به امید، ابوالحسن بنی0
 آقای امیرحسینی بعداً در لندن دفعات مکرر برایم نقل کرد.
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صدر  ، آقای بنی31خرداد  08قل کرد، در تاریخ آقای امیرحسینی ن

پاسخ تلفنی تندی به امام داد و من آن را یادداشت کردم و گفتند آن را 

به آقای خمینی بدهید. بالفاصله گفتند، شما خودتان آن را نبرید  که اگر 

کند و شما را در همان جماران  شما ببرید، آقای خمینی از ما قطع امید می

اهلل پسندیده بیاید تهران و متن را  کنند. بفرستید آیت بازداشت می

بدهید به ایشان ببرند. منهم فوری از دفتر ریاست جمهوری ماشینی 

اهلل  اهلل پسندیده را بیاورند تهران. وقتی در قم آیت فرستادم به قم که آیت

کنند. در بین راه قم تهران پاسداران،  پسندیده به سمت تهران حرکت می

کنند و چند ساعتی او را زیر آفتاب نگه   پسندیده را متوقف میاهلل آیت

دانید، چه کسی را متوقف کرده  گوید، می دارند، راننده به پاسداران می می

دانیم برادر امام  گویند بله: می اید؟ می و در زیر آفتاب او را نگهداشته

و فساد خواهد برود تهران  ایم. می هستند. و بهمین علت او را نگهداشته

سیم به من خبر دادند و منهم با جر و بحثهای زیاد و  بکند از طریق بی

تلفن به چند جا، سرانجام او را رها کردند. وقتی به تهران رسیدند من 

اند  صدر گفته اهلل پسندیده دادم و گفتم آقای بنی متن تلفنگرام را به آیت

پسندیده آن را اهلل  این متن را شما بدست آقای خمینی برسانید. آیت

العمل  دانم، عکس خواند و گفت: اگر این متن را به ایشان بدهم، قطع می

توانم که بروم و وقتی صالح دانستم،  بدی خواهد داشت. آیا من می

مضمون آن را به ایشان شفاهی بگویم. پاسخ دادم عیبی ندارد، هر طور 

حاج آیت به دانید، عمل کنید بعد از آن من به اتفاق  خودتان صالح می

اهلل قمی  مشهد پرواز کردیم. وقتی به مشهد رسیدیم ابتداء به منزل آیت

رفتیم و با ایشان مذاکره کردیم. ایشان گفتند من همه جور در خدمت 

اهلل گلپایگانی تصمیم گرفتند، منهم موافق  هستم و هر طوری که آیت

یم و با ایشان اهلل شیرازی رفت کنم. بعد از آن به بیت آیت هستم و عمل می

اهلل گلپایگانی عمل کرد،  نیز گفتگو کردیم، ایشان هم گفتند هر جور آیت

صدر تلفن زدم.  کنم. از همانجا به آقای بنی منهم موافق هستم و عمل می

پرسیدند، تلفنگرام را دادید؟ گفتم آری و ما وقع را برایشان گفتم که 

دانستم، مضمون آن را آقای پسندیده گفتند اجازه بدهید، هر وقت صالح 

صدر گفتند، عین پیام را به  به اطالع آقای خمینی برسانم: آقای بنی

حاال آن را ببرد.  { همین184بشود.}خواهد  ایشان برسانند، هر چه می

اهلل پسندیده بفرماید. شماره تلفن  گفتم پس بهتر است خودتان به آیت

صدر خودشان تلفن  صدر دادم. آقای بنی رضا پسندیده را به آقای بنی

کرده و به آقای پسندیده گفته بودند که فوری متن را به آقای خمینی 

متن را برای »دهند.  صدر در این رابطه چنین توضیح می بدهند. آقای بنی

آقای رضا پسندیده خواندند. او گفت متن بسیار تند است. عین همین 

شد که باید بهمین حرفها را بزنم؟ گفتم بزنید. با گفتگو او نیز بر این 

صراحت و قاطعیت حرفها را زد چرا که دیگر چیزی باقی نمانده است تا از 

رسد که آقای پسندیده و امیرحسینی  به نظر می {181}«آن دفاع کنیم.

که در کشور ما معمول است که  صدر، همچنان بعد از پافشاری آقای بنی

ای، کوتاه  با مسألهغالباً در برابر صاحبان مناصب علیرغم موافق نبودن 

صدر نظر موافق  طور است، با آقای بنی گویند، بله همین آیند و می می

 نشان داده باشند.                  

خواهید قانون اساسی اجراء  شما نمی»متن پیام بدین شرح است: 

گردد. در مسائل اساسی کشور طرز عمل شما چنان است که کشور را با 

جمهوری ضعیف، یک  ده است. شما یک رئیسخطر نابودی مواجه کر

دولت ناتوان، یک مجلس مطیع، یک دستگاه قضایی وسیله تهدید و 

خواهید. بخالف گفته شما این حزب جمهوری است  نابودی مخالفان می

دهد و شما رهبری ملتی را به ریاست حزب  که دین و ملت شما را بباد می

کوشم  وشیدم و هنوز نیز میاید. بسیار ک مشتی قدرت طلب فاسد فروخته

رهبری این انقالب صدمه نبیند امّا شما خودکشی تدریجی کردید بیان 

انقالب را از بین بردید. با برقراری سانسور کامل، حضور مردم را در صحنه 

خواهید نیمه جان را نیز  سیاسی کشور غیرممکن ساختید و اینک می

 بستانید. هنوز وقت باقی است، باید: 

سی جای این مجلس را بگیرد که انتخاباتش براستی آزاد ـ مجل0

باشد و مردم در انتخاباتش شرکت کرده باشند و مجلس خود را نه مطیع 

الحمایه شما بلکه زبان مردم و ترجمان خواستهای مردم بداند،  و تحت

 مجلس قوی اینست. 
ـ دستگاه قضایی نیز باید قوی باشد. یعنی مستقل باشد. رئیس 1
اند و سه تن  کشور و دادستان کل برخالف قانون اساسی نصب شدهدیوان 

اعضای شورایعالی قضایی نیز بر خالف همین قانون اساسی در آن 
اند. باید شورای عالی قضایی بر وفق قانون تشکیل  عضویت پیدا کرده

 گردد. 
ـ نیمی از شورای نگهبان را که بعد از این وقایع و بخصوص 3

ای معلوم شد چه وزن و اعتباری  تخابات میان دورهچگونگی نظارتش بران
اند و بنابراین آلت دست آقای بهشتی و  دارد. دو مقام غیرقانونی برگزیده

 گروه او هستند و این شورای نیز باید بر وفق قانون از نو تشکیل شود. 
ـ دولت آقای رجائی نیز فاقد صالحیت است. هم از جانب شما 4

رد تأیید مجلس غیرقانونی است. هم در تحمیل شده است و هم مو
گیری به کشور خیانت کرده و تسلیم شیطان بزرگ شده است و  گروگان

 باید برود. 
ـ ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا مقامهایی بودند برای دفاع  1

اند.  از منزلت مردمی که قرنها و قرنها از هر گونه منزلتی محروم بوده
رفت با قبول  به اجرا در نیامده است. گمان می قانون هیچگاه در این کشور

شمار، مردم را با اجرای قانون  ریاست جمهوری بتوانم در برابر خطرهای بی
در صحنه نگاهدارم و مردم از استقالل خویش دفاع کنند. خود با کار و 
تالش بر بحرانهای اقتصادی و غیر آن غلبه کنند. آزاد باشند. مطمئن 

ه تالشی بزرگ برای تغییر مسیر تاریخ برخیزند. باشند. و خودجوش ب
ها را  اینک که دادستان انقالب تهران برخالف قانون مطبوعات، روزنامه

توقیف کرده است و دیگر از آزادی اثری نمانده است. اینک که بدنبال 
گران  ای باب طبع سلطه گیری بودجه تسلیم خفت بار در مسأله گروگان

ند، با انگلیس و آمریکا قراردادهایی امضاء بر آمریکایی به مجلس می
کنند که جز مسابقه برای جلب نظر شیطان بزرگ و کوچک عنوانی  می

تواند داد، ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا به چه کار من  بدان نمی
ام این مقامها را برای حداکثر تالش بخاطر نجات  آید؟ از ابتداء گفته می

هنوز نیز باید تکرار کنم که مرا بدانها  پذیرم و کشور و انقالب می
   {183}«دلبستگی نیست.

اهلل پسندیده به  آقای امیرحسینی در ادامه مطلب توضیح داد آیت
برند به جماران و بدست آقای خمینی  اتفاق پسرش رضا، نامه را می

دهند. من دوباره چند ساعت بعد به رضا پسندیده تلفن کردم و ماجرا  می
وی گفت، همان شد که پدرم گفت. وقتی تلنفگرام را آقای را پرسیدم. 

خمینی خواند، متغیّر شد و گفت، اینها چه حرفهایی است که بمن پاسخ 
داده است. فوری احمد را صدا زد و کاغذی خواست و فرمان عزل آقای 

صدر را از فرماندهی کل قوا نوشت و گفت همین حاال به صدا و سیما  بنی
و شما نیز تلویزیون را باز کنید حتماً در خبر آن را  بدهید، پخش کنند.

شیرازی تلویزیون  زاده اهلل خواهند خواند. در منزل آسید محمدعلی آیت
 شب خواند.  1/01را روشن کردیم. فرمان عزل را در آخرین اخبار ساعت 

خرداد ما به تهران بازگشتیم و به دفتر ریاست  10فردا یعنی 
صدر تعریف کرد  تان جمع شده بودند. آقای بنیجمهوری رفتیم همۀ دوس

که وقتی هواپیمای ما به فرودگاه نظامی رسید فرمانده فرودگاه )همان 
دهم. خلبان گفت  ( گفت اجازه نشستن نمی0کسی که بعداً وزیر دفاع شد

                                                           

 ـ سرهنگ سلیمی است.  0
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خواهی بکن. هواپیما در فرودگاه نظامی تهران  نشینم هر کاری می من می
ن از هواپیما خلبانان دور مرا حلقه زدند و نشست. به محض بیرون آمد

گفتند اجازه بفرمائید. همین حاال کار را تمام کنیم. جماران را بمباران 
کنیم و کار را یکسره  کنیم، رادیو تلویزیون و مجلس را هم بمباران می می
کنیم. من آنها را آرام کردم و گفتم کشور در حال جنگ با دشمن است  می

قالل و تمامیت ارضی مملکت هستید و باید از مرزهای و شما حافظ است
 کشور دفاع کنید و به این امور سیاسی کاری نداشته باشید. 

صدر گفت، پیامی از جانب  بعد از آن حسین نواّّب آمد و به آقای بنی

و « ما در اختیار شما هستیم»مسعود رجوی دارد و پیامش این است که 

. و رفت و تلفن را برداشت که به خواهد خودش با شما صحبت کند می

صدر صحبت کند. من گفتم معلوم است،  رجوی تلفن کند تا با آقای بنی

کنی، همین یکی مانده تا شما از اینجا به رجوی تلفن کنید  داری چکار می

و این تلفنها که کنترل است. فردا بگویند با مجاهدین توطئه و ائتالف 

گوید. شما اگر پیغام داری  درست میصدر هم گفت،  اند. آقای بنی کرده

خواست  پیغام را برسان، چکار داری به تلفن. گفت پیغام همین بود که می

گفت که ما در اختیار  صدر صحبت بکند. و می مسعود خودش با آقای بنی

صدر هم گفت: شما پیغام را رساندی. حسین هم از  شما هستیم. آقای بنی

 این عمل من کمی دلخور شد. 

صدر رساندم و گفتم باید  گزارش مشهد را به اطالع آقای بنیسپس 

اهلل گلپایگانی را مالقات کنیم. گفتند ایرادی نیست بروید.  برویم قم و آیت

خواهم با آقای  همان روز کمی بعد آقای اشراقی تلفن کرد و گفت می

خواهم با این فالن فالن  صدر گفت، نمی صدر صحبت کنم. آقای بنی بنی

گوید. من گوشی را برداشتم و گفتم  بت کنم. شما ببینید چه میشده صح

صدر چکار دارید؟ آقای اشراقی گفت: آقای خمینی  بفرمائید با آقای بنی

صدر دیروز در فرودگاه نظامی تهران، ارتشیان را به  گوید: آقای بنی می

شورش فراخوانده است. من گفتم به آقا بفرمائید که جاسوسهایشان، خبر 

اند، شما کانالهای مختلفی دارید. از کانالهای دیگر  به ایشان داده دروغ

صدر در فرودگاه نظامی، ارتشیان را به آرامش و  چک کنید. آقای بنی

اند که وظیفه شما دفاع از مرزها و  اند و گفته دفاع از مرزها فراخوانده

 بیرون راندن دشمن از کشور است و نه دخالت در این امور سیاسی. 

صدر کسانی فرستاده است مشهد  د آقای اشراقی گفت: آقای بنیبع

پیش مراجع برای توطئه و آقای خمینی گفته است، من این را تحمل 

اند. اوالً از کی تا  کنم. من گفتم این را هم اشتباه به سمع آقا رسانده نمی

حاال به دیدن مراجع رفتن قدغن بوده است. در زمان شاه هم کسی این 

صدر کسی را  کرد و دیدن مراجع آزاد بود. و در ثانی آقای بنی میکار را ن

ام و آقایان  به مشهد نفرستاده است من بدون اطالع ایشان به مشهد رفته

روم قم خدمت آقای  ام. و حاال هم دارم می قمی و شیرازی را مالقات کرده

گویم شما هم یک  گلپایگانی. بعد آقای اشراقی گفت، هر چه من می

ای بیاید جماران  صدر چند دقیقه گوئی. حاال بگوئید آقای بنی می چیزی

 رسانم.  آقا را ببیند. گفتم پیغام را می

های اعزام شده، آمده بودند اطراف  در این بین چماقداران و رجاله

« مرگ بر ضد والیت فقیه»محل سکونت و دفتر ریاست جمهوری و شعار 

بداخل پرت کردند که در زمین چمن دادند. ناگهان کُکت ل مولوتفی هم  می

دفتر فرود آمد. گفته شد که اینجا فعالً امنیت ندارد. از بیرون آنها چیزی 

اندازند و ممکن است که محافظین ریاست جمهوری هم متقابالً  می

صدر این محل را ترک  العمل نشان دهند. بهتر است که آقای بنی عکس

گرفته شد که به منزل  کنند و به محل امن دیگری بروند. تصمیم

صدر باتفاق چند نفر از در پشت  خواهرشان بهجت خانم بروند. آقای بنی

که محاصره کنندگان متوجه بشوند،  دفتر ریاست جمهوری بدون این

 خارج شدند و به منزل خواهرشان رفتند. 

ظهور و سقوط ضد انقالب که  0319کتاب غائله چهاردهم اسفند 

آن را  0334ی، شورایعالی قضایی در سال دادگستری جمهوری اسالم

 دارد.  برمی  منتشر کرده است از طرح کودتا علیه ریاست جمهوری پرده

جمهور قانونی کشور است، دفتر و  صدر رئیس که آقای بنی و با این

به محاصره سپاه و کمیته در  31خرداد  10محل سکونت وی در تاریخ 

 کنند:  می آید و عمالً وی را مجبور به اختفا می

صدر را به اختفای کامل ببرد و از لحظه  حکم امام کافی بود که بنی»

صدر از کلیه اقتدار خویش منعزل گردید و محل  عمالً بنی 0و انتشار حکم

 {187}«سکونت و محل کار وی به تصرف سپاه و کمیته درآمد.

با توجه به مطلب صریح فوق آقای داود علی بابائی نویسنده تاریخ 

در مورد عزل آقای بنی صدر از ریاست  «ان چه گذشت؟سال در ایر 11»

 3مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه اطالعات »جمهوری تحت نام 

عزل بنی صدر، یک حرکت »می نویسد:   044صفحه  3، جلد «0331بهمن

قانونی بود. آنها می توانستند اعتراض خود را در یک تظاهرات آرام بیان 

قل در روزنامه هاشان بردارند و بنویسند مگر نمی شد بدون کنند و یا حدا

ایجاد اخالل، حرف زد و انتقادکرد؟ وقتی کار را با اسلحه و شورش و آتش 

زدن همراه می کنند در واقع مترصدند تا جنگی به مراتب بدتر از جنگ 

تحمیلی راه بیندازند. این حرکت، ممکن بود همه چیز را به آشوب 

 «اً از حد یک اعتراض سیاسی و انتقاد گذشته بود.بکشاند و مسلم

معلوم می  «سال در ایران چه گذشت؟ 11»جلد کتاب  7با توجه به 

شود که آقای علی بابائی اوالً خود آنزمان را درک و رویت نموده و ثانیاً 

اهل تاریخ و علم و اطالع از مسائل تاریخی آن دوران بوده است ثالثاً 

ور دیگر اطالع داشته که به هر دلیل آن ها را  به ایشان از بسیاری ام

 رشته تحریر در نیاورده است.

، حزب جمهوری 0331خرداد  07آیا ایشان مطلع نبوده است که: در 

ت دادستانی انقالب اسالمی اسالمی با چراغ سبز آقای خمینی و بدس

...  مرکز، فله ای روزنامه های انقالب اسالمی، میزان، خبرنامه جبهه ملی،

 را تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم نمود. بنابراین:

یا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و »وقتی شما می نویسید: ـ 0

البته  «بنویسند مگر نمی شد بدون ایجاد اخالل، حرف زد و انتقادکرد؟

حتما اذعان دارید که روزنامه ها، فله ای بدستور دادستانی انقالب اسالمی 

بودند و از جمله مدیر مسئول روزنامه انقالب اسالمی، مرکز تعطیل شده 

 در زندان بود!

عزل بنی صدر، یک حرکت قانونی بود. آنها می توانستند »ـ 1 

البته شما می دانستید  «اعتراض خود را در یک تظاهرات آرام بیان کنند

، هنوز آقای بنی صدر رئیس جمهوری قانونی  0331خرداد  10که در روز 

و صوری هم هنوز طرح عدم کفایت سیاسی وی به مجلس  این کشور بود

نیامده و به زعم شما هم قانونا،ً هنوز ایشان رئیس جمهور بود. اما حسب 

و سایر منابع و  «، ظهور و سقوط ضد انقالب0319اسفند  04غائله »کتاب 

دفتر  0331خرداد  10گفته بسیاری از زعمای جمهوری اسالمی در روز 

خص ایشان محاصره شده و مصونیت جانی از وی ریاست جمهوری و ش

 رخت بر بسته بود و باالاجبار وی را ودار به اختفا نمودند.

که جبهه ملی دعوت به  0331خرداد  11عالوه بر این در روز ـ 3
جبهه ملی از »تظاهرات آرام نموده بود، مگر آقای خمینی اعالم ننمود که 

. و به نهضت آزادی و شخص و باز نقل به مضمون ).. «امروز مرتد است!
مهندس بازرگان هم، از رادیو تلویزیون اعالم نمود که از این تظاهرات 
اعالم انزجار شود که آنها نیز از ترس خمینی در اعالمیه ای تظاهرات را 
محکوم نمودند( آیا اینگونه بیان تاریخ، تحریف آشکار رویدادهای 

                                                           

صدر از فرماندهی کل  ـ منظور حکم آقای خمینی مبنی بر عزل آقای بنی0
 نیروهای مسلح است.
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ئی پاسخ بدهد من خود، تاریخی نیست؟ ممکن است آقای داود علی بابا
اظهار نظری ننموده ام و تنها مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی را منعکس 
نموده ام. وقتی بر آقای داود علی بابائی مسلم است که: آنچه ایشان بیان 
نموده دروغ محض و تحریف تاریخ است، آیا نباید آقای داود علی بابائی 

ت میکند، متذکر شود که که مصاحبه آقای رفسنجانی را در تاریخ ثب
 ایشان اینطور بیان نمودند، اما شرایط آن بود که شرح آن گذشت! 

آقای رفسنجانی برای نیل به اهداف و مقاصدی که در سر داشته ـ 4

و به منظور دنبال نمودن آنها در انحراف افکار عمومی و برای جلوه دادن 

ودتادی سیستم دمکراسی و آزادی خواهی و صورت قانونی دادن به ک

، 0331بهمن   3انجام شده، به دروغ پردازی و تحریف وقایع در مصاحبه 

آنگونه که آقای داود علی بابائی ثبت نموده، پرداخته است. اما شما آقای 

پس از گذشت  «ساله! 11جلد کتاب تاریخ  7نویسنده »داود علی بابائی

قایق چشم سال با به رشته تحریر در آوردن وقایع آنزمان بر بیان ح 11

پوشیده و بر دروغ پردازی آقای رفسنجانی صحه گذاشته که البته این 

مهم به دور از بیان واقعیات و ثبت آن در تاریخی است که به نگاشتن آن 

همت گمارده اید، این عمل شما بمراتب از دروغ و کذب پراکنی آقای 

 رفسنجانی برای جامعه خطرناکتر است. 

صدر از  که آقای بنی کند بعد از این ن میآقای امیرحسینی خاطر نشا

الهی حرکت کردیم برویم  دفتر ریاست جمهوری خارج شدند. باتفاق آیت

العماره  که کمتر مورد سوءظن قرار بگیریم، با اتوبوس شمس قم و برای این

 به قم رفتیم. 

اهلل نجفی را مالقات کنیم، ایشان از مالقات  در قم خواستیم آیت

پیغام داد که هر چه آقای گلپایگانی تصمیم گرفت، منهم  خودداری کرد و

اهلل شریعتمداری را مالقات  هم موافق هستم و قبول دارم. بعد از آن آیت

گفتم،  کردیم ایشان گفتند من هر چه نسبت به این آقا )یعنی خمینی( می

شناسم.  کردید که من به این آقا نظر دارم. من این آقا را خوب می فکر می

جلویش باز باشد، دیگر هیچ چیز جلودارش نیست. هر چه گفتم اگر 

 بگوش کسی نرفت و در تضعیف من کوشیدند. 

وی گفت من همه جوره در اختیار هستم و اگر بخواهید حرکت 

کنید، آذربایجان با من و هر تصمیمی هم که با گلپایگانی گرفته شد، من 

 موافق هستم. 

انی رفتیم و ایشان ابتداء از آقای اهلل گلپایگ بعد از آن به بیت آیت

صدر قدری گله کرد ولی گفت من برای این مسأله حاضرم و هر وقت  بنی

توانم این  آیم و مطمئن هستم که فعالً می شما بگوئید، من به تهران می

ام بعد از  مشکل را حل کنم. من تا بحال از آقای خمینی چیزی نخواسته

ام و  ا به امروز هم بدیدن ایشان نرفتهبیرون آمدن ایشان از بیمارستان ت

آیم  ام. بعنوان دیدن آقای خمینی می بعضی مواقع جواد آقا را فرستاده

صدر را توضیح  کنم. خطر حذف آقای بنی تهران و قضیه را حل می

گویم و من اگر  دهم و مخالفت صریح خودم و شرع را به ایشان می می

آمدم. اگر  شدنی است، نمیمطمئن نبودم که این مسأله بدست من حل 

صدر بپرسید و  افتم ولی شما از آقای بنی بخواهید من همین حاال راه می

به جواد آقا اطالع دهید تا فوراً حرکت کنم. آقای معزی و چند نفر دیگر را 

 خرداد به تهران بازگشتیم.  14هم دیدیم و روز 

آقای  العماره )ناصرخسرو(، تاکسی گرفتیم که پیش در گاراژ شمس

صدر برویم و جریان مالقاتها را گزارش کنیم وقتی نزدیک سینما  بنی

الهی گفت تو خدمت آقای  روژ )خیابان قدیم شمیران( رسیدیم، آیت مولن

ام که نگران هستند. از  روم منزل پیش خانواده صدر برو و منهم می بنی

یدم. تاکسی پیاده شدم. وقتی به آنطرف خیابان رفتم، حسین نواّّب را د

صدر، گفتم آری. گفت برو منهم  روی پیش آقای بنی گفت تو هم می

صدر جمع بودند، بعضی از  آیم. در منزل بهجت خانم همۀ خانوادۀ بنی می

 دوستان هم آنجا بودند. شهید نواّّب هم وارد شد و به جمع پیوست. 

ام و او گفته  ای از رجوی برای شما آورده آقای نواّّب گفت، من نامه

نامه را  0که نامه را در حضور خانواده و دوستانتان برایتان بخوانم.است 

خواند. مضمون آن چنین بود تمام نیروهای ما در اختیار شما است و هم 

کنند  اکنون بیش از پنجهزار از نیروهای ما، در اطراف از شما محافظت می

اند به تو شود و می و اگر شما پیش ما بیائید، این پنجهزار نیرو آزاد می

خواهیم که مسئله حزب توده و مصدق  کارهای دیگری بپردازد. ما نمی

تکرار بشود. ما آماده خدمت و حفاظت از جان شما هستیم. امّا اگر پیش 

دهیم که  دهیم و مردم را در جریان کار قرار می ما نیائید، ما اطالعیه می

تم این بعد نگویند ما هم مثل حزب توده عمل کردیم. من به حسین گف

آید و اگر  صدر خواست می دعوت است یا تهدید؟ خوب، اگر آقای بنی

دهید؟ این تهدید است و نه دعوت. حسین گفت  نخواست چرا اعالمیه می

رسان هستم.  اند و من پیغام به هر حال این چیزی است که آنها نوشته

 حسین پس از قرائت، نامه را پاره پاره کرد. بوی گفتم که این نامه یک

ام که بعد از  اش کردی؟ گفت، من قول داده سند تاریخی است، چرا پاره

توانم آن را به شما بدهم و آن را ریز  قرائت نامه، آن را از بین ببرم و نمی

 ریز کرد و از بین برد. 

جمهور  صدر، بعد از اندکی تأمل جواب داد که من رئیس آقای بنی

د به سازمان و دسته خاصی توانم محدو ملت ایران هستم و خود را نمی

اند، پشتیبانی کردند و به من پناه  بکنم. اگر این ملتی که به من رأی داده

 دادند که دادند، اگر ندادند وظیفه دیگری ندارم. 

صدر  اهلل گلپایگانی را برای آقای بنی بعد از آن جریان مالقات با آیت

د تهران و بروند توضیح دادم و گفتم، تکلیف چیست؟ بگوئیم ایشان بیاین

صدر گفت صبر کنید تا فردا فکر کنم  جماران برای حل مسئله. آقای بنی

اهلل نوری پیغام  و به شما فردا خواهم گفت امّا تیمسار فالحی و آیت

خواهند مرا مالقات کنند. من حرفی ندارم امّا اگر تیمسار  اند که می داده

یشان نیست. بنابراین فالحی در این وضعیت مرا مالقات کند به صالح ا

بروید و ببینید چکاری دارد تا اگر مالقات الزم آمد، ترتیبی داده شود. 

گوید: باتفاق حسن با  آقای نوری را هم مالقات کنید ببینید چه می

خواست  تیمسار فالحی تماس گرفتیم. ایشان کار خاصی نداشت فقط می

اهلل نوری  ل آیتصدر کرده باشد. بعد به منز عرض ارادتی به آقای بنی

صدر بگوئید. من تنها دوست روزهای  رفتیم. ایشان گفت به آقای بنی

شادی نیستم در روزهای سخت هم دوست هستم. من امکانات و پیروانی 

دارم. اگر هر کدام از شما جائی برای مخفی شدن و یا احتیاجی به پول و 

ختیار دارم، از کمکهای دیگر داشتید، اطالع دهید، تا جائی که امکان در ا

خرداد که برگشتیم به منزل  11کمک مضایقه نخواهم کرد. روز بعد یعنی 

صدر بدهیم و از  بهجت خانم که گزارش این دو مالقات را به آقای بنی

اهلل گلپایگانی چه تصمیمی  ایشان بپرسیم که در مورد آمدن آیت

صدر و  نیاند؟ بگوئیم بیایند یا خیر؟ در منزل دیدیم که خانم ب گرفته

صدر کجا  خواهرشان و خانواده ناراحت هستند. پرسیدم آقای بنی

 گاه بردند.  هستند؟ گفتند که نگران بودند و ایشان را به مخفی
خرداد، بعد از خواندن نماز صبح  10صبح  1یا  4اینجانب، ساعت 

بدون هیچ برنامه و هدفی از بچه ها خداحافظی کرده و راه افتادم، هنگام 
ز پادگان مرا دستگیر کردند و چند روزی را در زندان کرمانشاه خروج ا

بسر بردم بعد از آن به اوین و تهران اعزام شدم. روابط دادستانی و 
ای  مسئولین زندان با من چه در کرمانشاه و چه در تهران دو سه هفته

خوب و نسبتاً مؤدبانه بود و از اوضاع و احوال و بحثهایی که گهگاه با 
                                                           

صدر، از دوستان  آورد که عالوه بر خانواده آقای بنی رحسینی بیاد میـ آقای امی0
یفی، نوبری، دآقایان سالمتیان، غضنفرپور، انتظاریون، شمسائی، سودابه س

 پیرحسینی آنجا حضور داشتند. 
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کردم که اینها از وضعیت  آمد احساس می ز مسئولین به میان میبعضی ا
مطمئن نیستند و مترصدند که ممکن است وضعیت برگردد و به همین 

خواهند تمام پلهای پشت  علت رفتارشان با من حساب شده است و نمی
سر را خراب کنند. بعداً برایم روشن شد که آقای خمینی و روحانیت 

ایم و به  ریزی و کارسازی کرده که ما قبالً برنامه اند کرده حاکم فکر می
سازماندهی مردم پرداخته و نیروی مسلح آماده در اختیار داریم ولی 

خواهیم آن را رو کنیم و قصد داریم از آن بعنوان آخرین عمل و  نمی
 جراحی استفاده کنیم. 

 

 آخرین پرده کودتا

 پرده پنجم

 عدم کفایت سیاسی
 

عدم کفایت سیاسی ریاست جمهوری را به که طرح  قبل از این

مجلس ببرند، آقای دکتربهشتی از قضات دیوانعالی کشور استمزاج کرده 

جمهور مبنی بر تخلف از وظایف قانونی وی را از  بود که حکم عزل رئیس

طریق قضات دیوانعالی کشور بگیرد و افتخاری دیگر بر افتخارات 

تمام تمهیدات و تضییقاتی که در  انحصارگرایانه خود بیفزاید که با وجود

دادگستری بوجود آورده بود، قضات دیوانعالی کشور زیر بار نرفته و 

  0مخالفت جدّی خود را با این عمل اعالم کرده بودند.

علت هم این بود که هنوز موفق نشده بودند که دادگستری را آنطور 

جانشین که دلخواهشان بود تصفیه کرده و قضات دست نشاندۀ خود را 

که چرا  آنها سازند. مطلب اخیر را آقای موسوی اردبیلی در رابطه با این

به دادگاه نرفت و مشکالتی را که سر راه وجود  0319اسفند  04پرونده 

پرونده آماده رفتن به »کند:  داشت، بطور واضح و آشکار چنین بیان می

به موانعی دادگاه شد، لیکن پیگیری قضایی در این مرحله به جهات زیر 

 برخورد و متوقف شد: 

ـ حضور مرحوم بهشتی که آن روز رئیس دیوانعالی کشور بود در 0

صدر و یاران و هواداران و متحدین او  رأس محاکم دادگستری، زیرا بنی

دانستند و مدعی بودند که او  مرحوم بهشتی را مخالف و طرف خود می

 م طرح دعوا کرده بودند. هم مثل آنها باید محاکمه بشود لذا برعلیه او ه

ـ آماده نبودن محاکم آن روز دادگستری زیرا هنوز قضات تصفیه 1

نشده بودند و همۀ آنهایی که همفکر و طرفدار لیبرالیسم و گروهکها و 

آمدی نیات خود  صدر بودند در رأس محاکم قرار داشتند و با هر پیش بنی

ند جریان توقیف میزان و ریختند، مان کردند و وضع را بهم می را ابراز می

 توقیف رضا صدر و غیر آنها. 

صدر و  اهلل بنی صدر و دوستان فتح ـ وجود طرفداران بنی3

طرفداران جبهه ملّّی و نهضت آزادی و غیره در میان جامعۀ قضات و 

حقوقدانان که آن روزها، یکه تاز میدان بودند و در محاکم دیوان کشور و 

رای انتظامی و کانون وکالء هنوز بر سر محاکم عمومی و محاکم و دادس

 قدرت بودند. 

صدر آنها را  ـ مشکالت مراجعه به دادگاههای انقالب که بنی4

دانست و هر روز با آنها درگیر بود و یکی از درگیریهای  غیرقانونی می

 صدر درگیری و اختالف با دادگاهها و دادسراهای انقالب بود.  بزرگ بنی

صدر  ماعی هم در کنار آنها بود، از جمله بنیـ مشکالت دیگر اجت 1

جمهور فرمانده کل قوا در میان مردم ظاهر  که هنوز به عنوان رئیس
                                                           

صدر و هم آقای علی امیرحسینی برایم جداگانه نقل کردند که  ـ هم آقای بنی0
 اند.  ر مطلب را برایشان گزارش کردهاز قضات دیوانعالی کشو بعضی

کرد... اینها مجموعاً سبب شد که  گری می شد و جو سازی و اخالل می

  {188«}منتقل نشود.نتیجه کار دادسرا به دادگاه 

یوان عالی به این دالیل آشکار وقتی تیرشان از طریق قضات د

کشور به سنگ خورد، طرح عدم کفایت سیاسی را به مجلس بردند و 

چنان جو ارعات و تهدیدی در کشور بوجود آورده بودند که نه تنها امکان 

آفتابی شدن ریاست جمهوری و حداقل دفاع از خود را از وی سلب کرده 

بودند بلکه به جز چند نماینده شجاع که مخالفت خود را بطور صریح 

اعالم کردند، بقیه به خاطر ترس ایجاد شده از صحبت کردن منصرف 

 شدند. 

در حقیقت رأی عدم کفایت سیاسی کاله شرعی و صورت قانونی 

دادن به مسأله بود که هر کودتاگری متناسب با شرایط ویژه کشور صورت 

سازد و االّّ حرف  قانونی و محملی شرعی و یا عرفی برای عمل خود می

فر در جلسه طرح عدم  اکبر معین م را آقای مهندس علیآخر و لب کال

جمهور بر زبان آورد و با شجاعت تمام قریب به این  کفایت سیاسی رئیس

مضمون اعالم کرد: ا نّّاالل ه وَ ا نّّا الَیه  راجِعوُن فاتحه آزادی و قانون خوانده 

 شد.      
 

 فصل هفتم

 انتقادها و رهنمودها
 

و منتجه اعمال و حرکات مثبت و منفی یک که برآیند  با وجودی

جریان فکری و اجتماعی، بنام فرد شاخص و یا رهبر آن جریان نوشته 

شود، امّا نتیجه آن، تنها کار یک فرد و یا شخص نیست بلکه به رفتار،  می

کننده در آن مجموعه  عملکرد، روشها و فعالیتهای تک تک افراد شرکت

موعه به نسبت جا و موقعیت خود، چه بستگی دارد. هر فردی در آن مج

 بگوید و چه نگوید، در نتیجه کار شریک است. 

صدر، بعد از حذف  بهتر این بود که دوستان و همکاران آقای بنی

نشستندو هر کس به نقد اعمال حوزه کاری  صدر دور هم می آقای بنی

آمد و آن  پرداخت و از مجموعۀ آن، جمعبندی بعمل می خود می

که مبیّن کارنامه اعمال آن مجموعه با نقاط قوت و ضعف آن جمعبندی 

بود، بعنوان تجربه تاریخی در اختیار نسل حاضر و نسلهای آینده قرار 

 گرفت.  می

جمهور بوده و دوستان و  صدر، رئیس جای بحث نیست که آقای بنی

همکارانش در حقیقت مأمورین، مرئوسین، کارمندان، مشاورین وی و یا 

اند. دوستان و همکاران ایشان، در زمانی که  گری بنامیم، بودههر نام دی

کشور در تب و تاب مبارزه آزادی ـ استقالل و حذف قدرتمداری و 

استبداد بود، با یک خطی همراهی و همگانی نشان دادند و پس از انتخاب 

صدر به ریاست جمهوری، هر کدام به فراخور حال و موقعیت  آقای بنی

ز موقعیت جدید جای گرفتند و به فعالیت پرداختند. خود، در بخشی ا

مجموعه اعمال مثبت و منفی آنان دست بدست هم داده و سرانجام در 

اند. حداقل این دوستان و  پیروزی و یا شکست آن مجموعه دخیل بوده

همکاران برای آرامش وجدان و رضایت خاطر خود، چه پاسخی برای 

اند که تا به امروز  ت داشته، یافتهای که خود در آن شرک شکست مجموعه

اند؟ گاه کوشش شده است که گناه شکست را به گردن  لب از لب نگشوده

یک فرد بگذارند و خود را از عواقب آن دور نگهدارند. حق این است که 

هر کسی نسبت به کار و مسئولیتی که داشته، در شکست آن نیز سهیم 

 بوده است. 

یکی از اعضاء آن مجموعه و مدیر  اینجانب محمد جعفری بعنوان



 

 041 

صدر،  مسئول روزنامه انقالب اسالمی در دوران ریاست جمهوری آقای بنی

پنداشتم و حداقل سعی کردم تا جائی  همیشه خود را مسئول و متعهد می

دهد، برای ملت ایران که صاحبان  رسد و اطالعاتم اجازه می که وسعم می

سر کشورشان چه و چگونه آمده اصلی حقند توضیح دهم تا بدانند بر 

است. نکات قوت و ضعف جریانی که من در درون آن بودم و نیز نکات 

تاریک و مبهم آن دوران سرنوشت ساز را از دید خود بر ایشان روشن 

سازم. این احساس مسئولیت مرا بر آن داشت که از جمله به تحریر کتاب 

 حاضر بپردازم. 

تجربه گذشته، کمبودها )انتقادها، برداری روشن از  به منظور بهره

ها و اشتباهات( و رهنمودها را در دو بخش جداگانه مورد بحث  کاری کم

که زبان و قلم  که به انتقادها بپردازم، با وجودی دهم. قبل از این قرار می

صدر ادا  چه حق است، نسبت به آقای بنی من قاصر است که بتوانم آن

اند برای  ممتازی که ایشان دارا بوده امّا حداقل بخشی از صفات کنم،

کنم. این نکته را هم باید بگویم که هدفم از  هموطنان خود فهرست می

آوردن این فهرست، مبرا کردن ایشان از هر عیب و نقصی نیست و فکر 

کنم خود ایشان هم چنین نظری ندارند. صفات ممتازی که آقای  می

یش از سی و پنج سال آشنائی و اند و من در دورانی ب صدر دارا بوده بنی

 ام عبارتند از:  ارتباط و همکاری با ایشان، آنها را دیده

ـ درستکاری و وفای بعهد، به حدی که به هیچوجه ایشان 

 نبوده است. « خریدنی»

ـ آزادیخواهی و کوشش مستمر و پایدار برای تحقق آزادی در تمام 

 نگ آزادگان است.  توانم بگویم ایشان پیشآه دوران تا جائی که می

ـ طرفدار علم و دانش و تحصیل کردگان، متخصصان، صاحبان 

 صفات ممتاز اخالقی، کارهای علمی و کاردانی. 

ـ مردم دوستی و حمایت از ضعیفان و ستمدیدگان در حد توان در 

های حزبی، گروهی، مذهبی  همه حال و همه جا، بدون توجه به وابستگی

 و... 

و تئوریسین مسائل سیاسی، اجتماعی، ـ متفکر، اندیشمند 

حلهای مسائل کشور براساس بینش  فرهنگی و دینی و ارائه دهندۀ راه

 توحیدی. 

گذار بحث آزاد، در خارج و داخل کشور به منظور خلع و  ـ بنیان

طلبان، از بکار بردن زور و قدرت برای حل  حذف زورمداران و قدرت

 د در هر زمان و مکان. مسائل کشور و آمادگی شرکت در بحث آزا

پوشی از خطاهای دوستان و غیردوستان و  ـ اغماض و چشم

 مخالفان. 

 ـ ثبات قدم در فکر و اندیشه. 

ناپذیری در  ـ امیدواری به آینده در تمام دوران زندگی و خستگی

 کار مستمر برای آینده همراه با شادی و شکوفایی. 

ر مقابل جریان شکست جریان آزادیخواهی و استقالل طلبی، د

زورمداری و اسالم بیانگر قدرت به دو عامل کلی داخلی و خارجی بستگی 

داشت. در فصول مختلف کتاب به تفصیل، عامل خارجی و یا جریان 

طلب یا اسالم بیانگر قدرت توضیح داده شد و از پرداختن به عامل  قدرت

ت داخلی یعنی کمبودها و اشتباههای خط آزادی ـ استقالل و حکوم

مردمی نیز غفلت نشد و متناسب با مسائل مطروحه در جای جای کتاب 

ای که اشتباهات و  ها اشاره شده است امّا بدلیل اهمیّت ویژه بدان

ای از زمان در بردارد،  کمبودهای یک جریان در موفق نشدن آن، در برهه

 شود در این فصل بیشتر به توضیح آنها بپردازم.  سعی می

کاری، ندانم کاری، و... به رشته  تباه، خطا، کمآنچه تحت نام اش

آید، نظر و دید شخصی اینجانب نسبت به جریانی است که  تحریر در می

دانم قبل از بررسی  ام. الزم می تا آخرین پرده کودتا در کنار آن بوده

انتقادها و کمبودها، این نکته را خاطر نشان اهل خرد کرده باشم که هر جا 

ها را مورد انتقاد قرار  صدری صدر و جریان بنی ی بنیدر سخنانم، آقا

ام شریک  دهم، خودم را نیز در محدودۀ جا و مکان و مسئولیت کاری می

 دانم.  می
 

 انتقادها 

و درس تجربه « خیانت به امید»صدر، شخصاً در کتاب  آقای بنی

جریانی را که منجر به کودتا، علیه این خط شده است بویژه در کتاب 

، سخاوتمندانه کمبودها )انتقادها( و همچنین «یانت به امیدخ»

اند را توضیح  هایی که از آن تجربه بدست آورده و شاهد بوده راهنمائی

خیانت »صدر در کتاب  اند. ابتدا کمبودها و اشتباهاتی را که آقای بنی داده

کنم و برای روشن شدن بعضی از آنها  اند، فهرست می آورده« به امید

افزایم و در پایان به نکات دیگری که آقای  و یا مثالی بدانها می نکات

اند و  ها نپرداخته یا آنها را به چیزی نگرفته و یا کم بها داده صدر بدان بنی

اند و یا اینکه از دیدشان  یا برای مطرح کردن آنها اهمیتی قائل نبوده

صدر  قای بنیپردازم. کمبودها و اشتباهاتی را که آ مخفی مانده است، می

 اند، عبارتند از:  عنوان کرده

ـ سانسور کردن خود، درباره شخصیت و نظر آقای خمینی دربارۀ 0

 {189والیت فقیه و اعمال وی.}

ـ توجه نکردن به اعمال ضد و نقیض آقای خمینی و انکار آن پس 1

از شنیدن. بدین منظور که مایل نبودند جز خوبی از او بدانند و بگویند و 

 {191}عیب و نقصی در او مشاهده کنند.هیچ 

شدت ضدیت با رژیم شاه و عالقه مفرط به پیروزی، چشمها را »ـ 3

   {190}«از دیدن و عقلها را از توجه بدان بازداشته است.

ـ مطلق کردن و یا بهای بیش از اندازه دادن به مرجعیت و بزرگ 4

ترین، مقام مرجعیت، مقامی است که عادل»شدن با این باور که 

 «رسند. ترین و... کسان از راه لطف خداوندی بدان می ترین، عالم متقی

{191} 

میان روی »ـ جلب موافقت آقای خمینی اصل قرار داده شده بود 1

آوردن به مردم و حفظ موافقت آقای خمینی بدومی بیش از حد بها 

شد که کارها از طریق آقای  و روی این حساب کوشش می {193}«دادیم.

 ی و یا با نام ایشان انجام پذیرد.خمین

ـ بجای رو آوردن به مردم و حفظ موافقت آقای خمینی، آقای 3

در ارتقاع سطح آگاهی مردم { 194شد.} قرار داده میخمینی اصل 

امّا هر بار تهدیدهای آقای خمینی جدی »آمد،  نهایت کوشش بعمل می

  از حد از تجربهکردم و تسلیم نظر او شدم. بیش  شدند داد و قال می می

 {191.«}ترسیدم، آنقدر که از آنسوی بام افتادم تاریخی می

صدر در نقش رئیس قوه مجریه، بجای پرداختن به  ـ ما و آقای بنی7

که  پرداختیم در صورتی گیری سیاسی می عمل سیاسی بیشتر به موضع

{ در 193رفتیم.}گ می کردیم و کمتر موضع بایستی بیشتر عمل می می

که آقای خمینی و روحانیت حاکم خالف قانون اساسی عمل  وریتمام ام

های آقای  کرده است، موضع مخالف گرفته شده است. امّا هر بار با حمله

نشینی کرده و آن موضع رها شده است. در حقیقت آقای  خمینی عقب

صدر که رئیس قوه مجریه و همآهنگ کننده سه قوه بود، به رهبر  بنی

 ید.  اپوزسیون تبدیل گرد

کردیم و  ـ به بخشی از حرفهای ظاهری آقای خمینی بسنده می8

و توجه گرفتیم و بدون امتحان یا آزمایش  بخشی دیگر را نادیده می

نکردن به اعمال ضد و نقیض وی، اظهار بیان عمومی انقالب از سوی آقای 

نقض »کردیم که ایشان آنها را  شمردیم و فکر می خمینی را کافی می

 {197«}رد.نخواهد ک
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ـ به خاطر حساسیت آقای خمینی و مقام مرجعیت عام ایشان به 9

{ و در نتیجه آنها را نیز از دست 198سراغ روحانیون دیگر نرفتیم.}

که ما  در صورتیدادیم. روحانیون طراز اول و بسیاری از روحانیون جوان 

ای سپاه رفتیم، حاضر بودند، در مقابل زیاده رویه به موقع به سراغ آنها می

و دادگاههای انقالب و روحانیت حاکم ایستادگی کنند، امّا چون تماس با 

درآمده بود و آنها از ما « تابو»روحانیت در مقابل آقای خمینی بصورت 

 نشینی کردند.  اقبالی ندیدند و الجرم عقب

اعتقاد به اصالت زور  ـ آدم نداشتن در اطراف آقای خمینی که بی01

توانستند با ایشان  { اطراف وی از کسانی که می199}و قدرت باشند

طرف و یا دلسوز به  نزد او بی ای داشته باشند و یا حداقل رابطه حسنه

انقالب قلمداد شوند و مانند طرف مقابل بتوانند اطالعات را بوی برسانند و 

طرف باشند خالی بود. چند نفری هم که تا انتخابات  با ما نیز موافق و یا بی

 جمهوری اطراف ایشان داشتیم، آنها را هم از دست دادیم. ریاست 

صدر و شاخصین آنها را جوانان از خارج  اطرافیان و همکاران بنی

شناسی در محیط ایران تشکیل  برگشته، بدون تجربه کاری و مردم

دادند که چندان هویتی با آقای خمینی نداشتند و آقای خمینی  می

دانست که از  آنها را غالباً از کسانی می { و311حساس بود}نسبت به آنها 

گروهکها هستند و یا تمایالت مجاهدینی دارند و نسبت به مذهب و 

ـ  0شعارهای مذهب القید هستند بویژه نسبت به تیم آقای دکتر ممکن

 دانست ـ بسیار حساس بود.  که آنها را مجاهد می

قائل برای خودمان توانائی بیش از آنچه داشتیم، »ـ 00

درصدی به  71صدر با رأی باالی  { نظر به اینکه آقای بنی310«}شویم. یم

ها و در نظر  ریاست جمهوری انتخاب شد، بدون تجزیه و تحلیل رأی

که طرف مقابل تن به  گرفتن طرف مقابل، این غرور دست داد، در صورتی

های میلیونی به  حق و حقیقت نداد، با یک اعالمیه و یا درخواستی توده

 انها خواهند ریخت و برقدرتمندان و انحصارگران خواهند شورید. خیاب

ـ ارزش مطلق و یا بیش از اندازه بها دادن به خود جوشی مردم و 01

بسنده کردن به اینکه مردم، خودجوش به سازماندهی خواهند پرداخت، 

{ در نتیجۀ ارزش مطلق دادن 311ما را از سازماندهی مرم غافل ساخت.}

 { که در پی آورد. 313«}تن ندادن به سازماندهی بود»به خودجوشی 

صدر و غالب اطرافیان شاخص ایشان به تشکیالت و  آقای بنی

تفکرات سازماندهی چندان اعتقادی نداشتند و از طرف دیگر اطرافیان 

وی از افراد تشکیالتی و سازمانده و متناسب با شرایط انقالب و جامعه 

به یک هسته مقاومت بزرگ اهرمهای  خالی بود و در نتیجه نپرداختن

 قدرت یکی پس از دیگری از دست رفت. 

ـ اشتباه و خطا در روش. روش کار در ابتدای انقالب و تا انتخابات 03

ریاست جمهوری بطور نسبی با وجود کم و زیادهایی درست بود. امّا بعد از 

بایستی  مانند در انتخابات که می انتخاب به ریاست جمهوری و پیروزی بی

{ بر اثر اتخاذ روش بعضاً نادرست 314هموار کند}راه پیروزیهای بعدی را 
                                                           

ـ تیم آقای دکتر ممکن عبارت بودند از: یزدان حاج حمزه، مهدی سردانی 0
)طارمی(. مهندس یزدان حاج حمزه در بلژیک تحصیل کرد و عضو اتحادیه 

به ایران  10ـ  11انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا بود و فکر کنم سال 
ورود به ایران در ارتباط با مجاهدین بود و عضو سازمان بازگشت و از همان بدو 

شد و تا به امروز بر آن خط باقی است. آقای مهدی سردانی )طارمی(، قبالً روحانی 
بوده و به مرکز اسالمی هامبورگ آمد و در آلمان به تحصیل پرداخت و جزء یکی از 

یان در سالهای اعضای ارشد و خط دهنده در اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجو
در اروپا بود. با مجاهدین رابطه نزدیکی داشت. نشریات آنها بوسیله وی  49-17

شد و خط مجاهدین در اتحادیه وسیله ایشان و چند نفر از دوستانش در  توزیع می
گشت و آقای بنی صدر چون  مخالف خط فکری مجاهدین بود و  اتحادیه تبلیغ می
 13سالهای   مله با ایشان کارد و پنیر بود. حتی بیندانست از ج آنها را التقاطی می

 چندین بار کوشش کرده بودند که مرا از اتحادیه اخراج کنند.  14ـ 

کار به حذف مطلق ما و موفقیت کودتا انجامید در دوران ریاست جمهوری 

{ و همین 311در مواردی موازنه مثبت جانشین موازنه عدمی گردید}

حکم  ناپذیری شد که از جمله تغییر موازنه موجب خسارت جبران

وزیری رجائی،  وزیری برای احمد آقا خمینی، تصویب نخست تنخس

ای آقای خمینی، انتخاب آقای اشراقی بعنوان  پذیرش بیانیه ده ماده

 نماینده ریاست جمهوری در هیئت سه نفره حل اختالف، است. 

در پی »ـ کنگره انقالب اسالمی نماینده برای مجلس معرفی نکرد 04

جمهور رأی نخواهند داد،  به مخالفان رئیس این اعتقاد که مردم بالغند و

به نظر من کنگره شکست خورد و نظرها در  {313}«نامزدی معرفی نکرد.

مورد نمایندگان مجلس و انتخاب ریاست جمهوری کامالً متفاوت بود. 

گردانندگان دفتر همآهنگی از شرایط و شناخت روابط داخلی مردم ایران 

از کنگره دفاتر همآهنگی نامزدهایی  چنان ناتوان بودند که وقتی بعد

جمهوری بودند و به قول معرفی کرد، بعضی از آنها خود مخالف ریاست 

 «معروفیت و زمینه داشتند و نه عقیده و استقامت.»صدر  آقای بنی

{ به هر حال امر انتخابات و نقش بعدی مجلس جدی تلقی نشد. با 317}

ار حزب جمهوری قرار وجود تقلبات وسیع که اکثریت مجلس در اختی

صدر به  ای مستقل بودند. امّا آقای بنی نماینده 31ـ71گرفت، معهذا 

{ وی 318کوبیدن مجلس پرداخت و آنها را نیز به مرور از دست داد.}

تمام امکانات خود را در مجلس بر روی دو نماینده و همکارش آقایان 

نبودند که آن و سالمتیان متمرکز کرد و آن دو نفر هم قادر  غضنفرپور

 گروه مستقل را دور هم جمع کنند و بیشتر از حذب طرد شدند. 

صدر  ای به آقای بنی طی نامه 0319خرداد  11اینجانب در تاریخ 

وضعیت هسته، روزنامه، انتخابات ریاست جمهوری، دفتر ریاست 

جمهوری و کنگره انقالب اسالمی را از دید خودم برایشان تشریح کردم 

 وط به کنگره انقالب اسالمی به قرار زیر است: که قسمت مرب

اختالف فاحشی بین انتخاب ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس » 

ها در انتخاب نماینده مجلس نفع دارند  است: در هر شهری افراد و دسته

که در انتخابات ریاست جمهوری این مسئله بعلت انتخاب واحد  در صورتی

ه، ما از همان دفاتر که شناختی از آنها رفته بود. برای کنگر  از بین

نداشتیم دعوت بعمل آوردیم. در اینجا دفاتر منطبق با منافع خود عمل 

کردند. ثانیاً ما نیز یکبار دور هم جمع نشدیم که وظایف و هدف این 

کنگره را تعیین کنیم. بجوری برای خودمان مبهم بود که تا روز دوم ما 

زد انتخاب خواهیم کرد یا خیر؟ باالخره قطع نداشتیم که باالخره نام

کنگره بعلت ابهام در کار ما و... در این قسمت ناموفق بود. تا اینکه در روز 

آخر بعلت اینکه ما روی قاعده و قرار عمل نکردیم و شما نیز که هر بار 

دادید که بروید عمل کنید. همانطور  کردیم جواب می مسئله را مطرح می

اید، بایستی مسئولیتها و تکالیف روشن باشند و معلوم  که بارها خود گفته

اش چیست... اگر دفتر همآهنگی  کند و رابطه باشد هر کسی چه می

ای و اساسی  کند تحت نام شما عمل کند بایستی ضابطه که می همچنان

برای کار آنجا قرار داد و چهارچوبی مشخص کرد که دود آن به چشم شما 

وانند چیزی بگویند فردا اگر خدای نکرده ضعفی ت خواهد رفت. اکنون نمی

 1«جوری از اینها استفاده خواهند کرد. بوجود آمد، خواهید دید که چه

نویسند  صدر در مورد ایستادگی و یا استعفا می ـ آقای بنی01

هیچیک از گروههای سیاسی حتی آنها که مخالف بودند، با ایستادگی تا »

ماندن در مقام ریاست جمهوری و  گفتند استعفا موافق نبودند، می

 {319.«}مقاومت کردن راهی است که باید بروم

                                                           

ای است مفصل که وضعیت  ، نامه19خرداد  11صدر در تاریخ  ـ نامه به آقای بنی 1
هسته، روزنامه، انتخابات ریاست جمهوری، کنگره انقالب اسالمی، دفتر ریاست 

مهوری، و همراه با پیشنهادهایی به ایشان تقدیم شده و فتوکپی آن نزد ج
 اینجانب موجود است. 
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صدر، در زمانی که حزب منفور شده بود و  به نظر من اگر آقای بنی

ها بسته  آقای خمینی هم هنوز جرأت تأیید علنی آن را نداشت و روزنامه

در مخمصه که آنها را  داد، یا این نشده بودند، در زمان مناسبی استعفا می

گذاشت و یا احتمال  داد و پای آنها را در پوست گردو می بزرگی قرار می

اینکه آن وضعیت به نحو مطلوبتری برگردد وجود داشت. اگر هم این 

آوریم و بطور مطلق در  شد، حداقل، زمان بدست می نتیجه حاصل نمی

 شدیم.  جامعه حذف نمی

هیچیک از گروههای »اند که منظور از  صدر مشخص نکرده آقای بنی

اند؟ گروههای سیاسی عمده  با استعفا مخالف بودند، کدامها بوده« سیاسی

آن موقع عبارت بودند از: حزب توده، فدائیان خلق، پیکار، کومله، جنبش 

کنم  مسلمانان مبارز، فدائیان اسالم، مجاهدین انقالب اسالمی. گمان نمی

عفا و یا ایستادگی مشورت و صدر با گروههای فوق در مورد است آقای بنی

 کردند.  یا رایزنی کرده باشند. مجموعه اینها در مخالفت با وی عمل می

گروههای باقی مانده، رنجبران، جاما، نهضت آزادی، جبهه ملّّی و 

سازمان مجاهدین خلق. از این گروهها مجاهدین خلق، هیچگاه با آقای 

ی علیه وی عمل صدر موافق نبودند. تا قبل از ریاست جمهور بنی

کردند. بعد از ریاست جمهوری، به ظاهر و سیاسی کاری با وی روی  می

موافق نشان دادند و کامالً از اعمالشان پیدا بود که این موافقت تاکتیکی و 

موقتی است. آیا با این سازمان در مورد استعفا یا ایستادگی رایزنی 

 اند؟ تا به امروز بر من معلوم نشده است.  کرده

اند. تمام  رض بگیریم که تمام گروههای نامبرده مخالف استعفا بودهف

شان بطور قطع یک درصد جامعه را در  این گروهها و ابواب جمعی

گرفت. عالوه بر اینکه بخشی از مشکالت بعد از پیروزی انقالب  برنمی

  های، همین گروهها بوده است )در اینجا جاما، نهضت معلول حادثه آفرینی

جبهه ملّّی مطمح نظر نیستند.( بنابراین، اینها چه محلی از ا عراب  آزادی و

 داشتند که برای استعفا و یا استقامت با آنها رایزنی بشود؟ 

آخرین گروه باقیمانده، هسته فرهنگی خود ماست تا جائی که به 

صدر در این مورد بحث نشده  خاطر دارم در این رابطه، گروهی با آقای بنی

آورم که اینجانب و آقای  فرادی و یکی دو نفری چرا. بیاد میاست. امّا ان

صدر بحث استعفا را مطرح  امیرحسینی در یکی از مالقاتها با آقای بنی

که مایل به استعفا باشند روی چگونگی آن نیز  کردیم و حتی در صورتی

آقای »صدر گفتم  بحث شد و عالوه بر آن نوبت دیگر تلفنی به آقای بنی

که این  {301}«حکم بایست، حرفهایت را بزن و استعفا بدهصدر م بنی

بودند و این را مهمترین مکالمه تلفنی را مأمورین اطالعاتی ضبط کرده 

{ البته در 300سند جرم من در مخالفت با آقای خمینی عنوان کردند.}

مقام ریاست جمهوری، حق ایشان بوده است که با هر گروه و یا شخصی 

 اند، در مورد فوق و یا موارد دیگر مشورت کنند.  هدانست می که صالح

ـ این نکته شایان ذکر است، خطری که از ناحیه جنگ متوجه 03

صدر بعنوان  گیریهای آقای بنی اساس موجودیت کشور بود، در موضع

ریاست جمهوری و فرمانده کل قوا تأثیر قطعی داشت. مالحظه وضع 

های تسلیحاتی ارتش  نابسامانیخراب ارتش از لحاظ پاشیدگی سازمانی و 

و حفظ تمامیت ارضی کشور چنان او را به خود مشغول کرده بود که از 

افتاد که روحانیت حاکم در  شد. گاه اتفاق می ترس جنگ تسلیم جنگ می

تهران مشغول توطئه بود و ایشان حاضر نبود جبهه جنگ را ترک کنند و 

را رها کنم و بیایم تهران توانم جبهه  گفت نمی به تهران بیایند و می

 {301.}مشغول دعوا بشوم

اند.  صدر یادآور شده آنچه از نظرتان گذشت نکاتی بود که آقای بنی

« اشتباهات و رهنمودها»که مایلند تمامی آنچه که ایشان بعنوان  و کسانی

، صص «خیانت به امید»توانند به کتاب  اند را مطالعه کنند، می ذکر کرده

 جعه کنند. مرا 411ـ  111

تواند بعنوان تجربه برای  ذکر چند نکته دیگر که به زعم من می

 گردد.    آینده مفید باشد، به مجموعۀ فوق افزوده می

از نظر من  :ـ نداشتن جمع و یا تیم مشاور به معنای درست کلمه07

صدر، جمع و یا تیم مشاور به معنای درست کلمه نداشت.  آقای بنی

داشت که غالباً باستثنای دو سه نفر، به ایشان بعنوان  دوستان و همکارانی

کردند و همان نقشی را که شاگرد با معلم خود  استاد و معلم خود نگاه می

دهد و اگر پاسخ  پرسد و استاد پاسخ می دارد که وقتی از استاد سؤالی می

استاد به نظرش نادرست و یا کافی نباشد، به خاطر احترام به استاد و 

ه روش غلطی که بدان خو گرفته است، از ادامه دادن آن سرباز عادت ب

کند که وی حرفش را  شود. استاد هم فکر می زند و خاموش می می

 پذیرفته است. اینان چنین نقشی داشتند. 

صدر ریاست جمهوری، هیئت  مسئله بدین شکل نبود که آقای بنی

ورین خود را مشاورینی داشته باشد که در مورد مسائل و مشکالت، مشا

جمع کند و در حضور وی مسئله را مورد بررسی قرار داده، نظر مشورتی 

صدر هم نظر  خود را ابراز دارند و به یک جمعبندی برسند و آقای بنی

مشاورین را بپذیرند و یا با اطالع از تمام نظرات مشاورین، به سمتی میل 

 کند و به راه حل مشخصی برسند. 

کردند و نظر مشورتی  فرادی با وی مشورت میغالباً افراد بطور ان

ای که به نظرشان رسیده بود یا با آن مواجه بودند،  خود را در مورد مسئله

پرداختند و در خالل بحث  داشتند و یا اینکه با وی به بحث می ابراز می

 دادند.  نظر شخصی خود را در لباس تحلیل جامع و درست بوی ارائه می

ظر من انسان را به سمتی که خود میل دارد، این نوع مشورت به ن

که با یک صاحب مقام و یا رهبری،چه  ها وقتی کند. زیرا بعضی هدایت می

پردازند، سعی دارند کشف  سیاسی و چه معنوی به بحث و مشورت می

کنند، نظر وی در این مورد چیست و سپس همان را به نوعی در لباس 

بیشتر قصد دارند که وی را خوشحال دهند. و خالصه  تحلیل بوی ارائه می

 کنند و یا از رنج وی بکاهند تا حقایق تلخ را بر زبان برانند. 

گونه خطا و  امّا اگر مشورت در جمع انجام بگیرد کمتر در معرض این

گیرد و کامالً نتیجه متفاوت با مشورتی که بصورت انفرادی  غفلت قرار می

 آورد.  انجام پذیرد، ببار می

پذیرفت غالباً این  اینکه مشورتها بصورت انفرادی، صورت مینظر به 

جمع مشاور و یا همکار و یا دوستان در بسیاری موارد از نظرات یکدیگر 

هایی را که  که افراد نظرات واقعی و یا داده اطالع بودند. بویژه این بی

دادند و بسیاری از اطالعات و  داشتند در اختیار جمع و یکدیگر قرار نمی

کردند که فالن شخص  که احساس می عمال را از یکدیگر ـ بدلیل اینا

 داشتند.  ممکن است مخالف باشد ـ پنهان نگاه می

صدر و با جمع مشاور  که اگر مسائل در حضور آقای بنی در صورتی

شدند و نظرات جرح و  گردید، بیشتر از نظرات یکدیگر آگاه می مطرح می

شد. حتی دوستان اعمالی را که  دا میگشت و سره از ناسره ج تعدیل می

دادند، از دید  بنام ریاست جمهوری و یا مشاور ریاست جمهوری انجام می

که بعضی  ماند و یا این صدر پنهان می دیگران و یا حتی از دید شخص بنی

توانم بگویم هنوز هم مسائلی  شد. و من می از آنها، زمانی بعد آفتابی می

 ی مانده است. هست که از دید ایشان مخف

صدر رابطه  سالی که من با آقای بنی 31اشتباه نشود، در طول 

ام با ایشان  ای داشته و خواسته ام، در تمام دوران هر وقت مسئله داشته

مشورت کنم و در میان بگذارم، در سختترین زمان با کمال خوشروئی 

بدان  اند و اگر آن را حق یافته آماده شنیدن و فکر کردن روی آن بوده

اند. تا جائی که من مطلع هستم با دیگران نیز همینطور  عمل نیز کرده

اند. امّا بحث از وجود جمع مشاور و تیم مشورتی است و نه  بوده

 های انفرادی.  رایزنی
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مّا هنگامی که آقای صدر در روزنامه جمع شده بودند ا و همکاران بنی

صدر به کار اجرائی پرداخت و سپس به ریاست جمهوری انتخاب شد،  بنی

تقریباً همه روزنامه را ترک کردند و به دفتر ریاست جمهوری و جاهای 

 دیگر رفتند.

صدر به ریاست جمهوری،  که بعد از انتخاب آقای بنی توضیح این

ها بحث بود  ابتداء بین بچهدفتر ایشان، همکاران و مشاورینی نیاز داشت. 

که چه کسی رئیس دفتر ریاست جمهوری باشد و کاندیدهایی را نیز به 

صدر در منزل خواهرشان بودند، از  ایشان معرفی کرده بودند. آقای بنی

صدر به آقای انتظاریون  اتفاق هنگامی که من وارد آنجا شدم، آقای بنی

یاید و به تلگرامهای تبریک گفتند که به این آقای تقوی زنگ بزنید تا ب

رسیده به مناسبت انتخاب به ریاست جمهوری پاسخ گوید. آقای رضا 

صدر او را از دوران دبیرستان و  کنم آقای بنی تقوی اهل همدان و فکر می

شناخت و ایشان در وزارت خارجه شاغل بود و در زمان  یا دانشگاه می

تخاب به ریاست جمهوری تصدی وزارت خارجه او را دیده بود. بعد از ان

 وی را برای تصدی ریاست دفتر خود انتخاب کردند. 

آقای تقوی دیپلمات برجسته زمان شاه بود و در آن دوران پستهای 

مختلفی را که احراز کرده بود عبارتند از: معاون اداره پنجم سیاسی، 

سرپرست اداره انتشارات و مدارک، معاون دبیرکل همکاری عمران 

)آر. سی. دی(، سرپرست اداره هشتم و پنجم سیاسی، دبیر ای  منطقه

کنسولگری در نیویورک، دبیر اول سفارت ایران در افغانستان، دبیر اول 

 سفارت ایران در پاکستان. 

گرچه آقای تقوی دیپلماتی برجسته و با تجربه و تا جائی که او را 

جّه به دوستان، شناسم انسان شریف و پاکی بود، امّا به نظر من و با تو می

صدر و شرایط آن زمان، ایشان فرد مناسبی  اطرافیان و همکاران آقای بنی

جمهور نبود. زیرا رئیس دفتر ریاست  برای احراز ریاست دفتر رئیس

بود که بتواند بر دفتر ریاست جمهوری و مسئولین  جمهوری باید کسی می

شهای بخشهای مختلف آن اشراف داشته باشد و در واقع رؤسای بخ

بود  مختلف از وی حرف شنوائی داشته باشند. در حقیقت باید کسی می

صدر را جمع و جور و کنترل  که قادر باشد، دوستان و همکاران آقای بنی

کند و یک چنین امکانی برای آقای تقوی وجود نداشت. هر کدام از 

داشتند و برای خود حق آب  صدر، خود را بر تقوی مقدم می دوستان بنی

توانست به هیچکدام از آنها حرفی بزند، برای  ل قائل بودند. او نمیو گ

شد، کجا بودی هنگامی که ما  زد به او گفته می که اگر حرفی می این

کردیم، تازه به  صدر و برای انقالب همکاری می سالیان با آقای بنی

ای! خیر باشد؟ و آقای تقوی که به این امر آگاه  چینی انقالب آمده میوه

 کرد.  د، چندان به کسی امر و نهی نمیبو

صدر به ایشان  به همین جهت یکی دو بار در بحثی با آقای بنی

که طوری  پیشنهاد کردم: یا آقای تقوی را از ریاست دفتر بردارید و یا این

 عمل کنید که دیگران از او حرف شنوائی داشته باشند. 

سالمی آن زمان را بود که چهره انقالبی و ا رئیس دفتر باید کسی می

داشته باشد و از همه مهمتر بتواند کسانی را که در گذشته با آقای 

صدر همکاری داشته همآهنگ و بر آنها نظارت داشته باشد. و این  بنی

 شرایط در آقای تقوی وجود نداشت. 

جمهور  در ابتدای کار ریاست جمهوری، محل سکونت و دفتر رئیس

صدر در  و از این جهت خانواده آقای بنیوزیری سابق بود  در کاخ نخست

باشد،  19رنج و عذاب بودند. مدتی بعد که فکر کنم تیر و یا مرداد 

سکونت و محل زندگی خانواده ایشان به ساختمان دیگر که سابقاً کاخ 

شاپورغالمرضا بوده و قسمتی از آن در اختیار دکترمصطفی چمران و 

ن کوچکی بود، به آنجا منتقل اش بود، در ضلع چپ آن ساختما خانواده

صدر دفتر کوچک دیگری که در همان  شد. و از آن زمان به بعد آقای بنی

محل سکونت ایشان قرار داشت، تشکیل شد و مسئول آن خانم فریده 

 بنی صدر بود. 

صدر بوسیله این  از آن زمان به بعد بخشی از مالقاتهای آقای بنی

شد و این عمل نیز در تضعیف  نجام میگردید و در همانجا ا دفتر تعیین می

 آقای تقوی مؤثر بود. 

الزم به تذکر است که آقای خمینی چند جاسوس در دفتر ریاست 

 جمهوری داشت، که از جمله آنها آقای علی موسوی گرمارودی بود.

در جریان مالقات آقای آیت اهلل سید مرتضی پسندیده با برادرش 

ی را که آقای خمینی می داند، صحیح آقای خمینی عنوان می شود: مطالب

نیست! آقای خمینی میگوید من به صحت آنها اطمینان دارم و در پاسخ 

چرائی آن میگوید: من آنجا جاسوس دارم، آقای پسندیده به این عمل 

برادرش آقای خمینی معترض می شود و سئوال میکند جاسوس شما 

وی گرمارودی کیست؟ آقای خمینی در پاسخ میگوید: آقای علی موس

)ایشان مشاور فرهنگی رئیس جمهوری بود که در دو نوبت در روزنامه 

 های کثیر االنتشار، خود به این عمل اشاره و آقای خمینی آنرا تائید نمود( 
به هر حال همه دوستانی که روزنامه را ترک کرده بودند و دوستان 

ر دفتر ریاست که یکی دو نفر از آنها به رتق و فتق امو دیگر بجای این
ها رفته و به سازماندهی و تشکل  جمهوری بپردازند و مابقی به میان توده

و کار فکری و فرهنگی بپردازند، همگی در دفتر ریاست جمهوری جمع 
شدند. و بجای تجربه گرفتن از فعالیت و خالقیت شبانه روزی آقای 

کار خالق  01ـ03صدر و در زمانی که الزم بود هر کس روزانه بیش از  بنی
گذشت و مابقی را  انجام دهد، بخشی از وقتها به برخوردهای درونی می

کردند که ممکن است همه چیز از دست  گرفتند و فکر نمی هم جدی نمی
 برود. 

صدر، به استثنای  دوستان و همکاران درجه اول و دوم آقای بنی

نهای های خارج از کشور بودند. جوا چند نفر، همه از جوانان بازگشته

مند، آزادیخواه و استقالل طلب، و  درست کار، خوش فکر، عقیده

روشنفکر بودند، اما عاری از تجربه و شناخت از جامعه مذهبی متعصف 

شد،  دوران بعد از پیروزی انقالب که هر روز نیز به تعصبات دامن زده می

 بودند. 
رج این گروه جوان بازگشته از فرنگ با همان خلق و خویی که در خا

های باز اروپا و آمریکا،  بدان خو گرفته بود، با همان شکل و شمایل جامعه
با جامعه داخلی روبرو گشت. جامعه استبداد و سانسور زده بسته داخل 
کشور، نگاهش به مسائل و شکل و شمایل انسان، در زمانی که همۀ تارو 

ز برگشته که از خارج و از یک جامعه با پودها گسیخته شده بود، با کسانی
بودند، متفاوت بود و درک و فهم آنها از یکدیگر تفاوت کلی داشت و زمان 

خواست تا این دو قشر بتوانند با مسالمت و آزادی با هم برخورد کنند.  می
شدند و بعضاً  و چون به زبان یکدیگر آشنا نبودند، منبع برخورد می

د، خود به ایجاد دادن صدر می ها و یا مشورتهایی که به آقای بنی توصیه
 گشت.  تنش منجر می

عالوه بر آنچه گفته شد، درک و فهم آنان از دین و مذهب با آنچه در 
ایران جریان پیدا کرده بود متفاوت بود و به علت کمبود اطالعات قرآنی و 
اسالمی که توسط آن بتوانند ترمها و اطالعات مذهبی و دینی جامعه 

ذهبی را با بحث و اطالعات صحیح بسته و برانگیخته شده تعصبهای م
ها بروند و به کارهای  جایگزین کنند، قادر نبودند که به میان توده

سازماندهی، فرهنگی و دینی بپردازند بویژه که همه چیز با عینک 
 شد. سیاست دیده می

ـ وجود گروهها بویژه مجاهدین خلق در دفتر ریاست جمهوری 09
صدر  خمینی نسبت به آقای بنیموجب برانگیختن و حساس شدن آقای 

صدر، در پاسخ به آقای مهندس سحابی در  گردید. در این رابطه آقای بنی
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در اختیار مجاهدین خلق صدر، با رئیس دفتر شدن آقای دکتر ممکن،  بنی
شد. امّا الف ـ آقای دکتر ممکن هیچگاه رئیس دفتر نشد. رئیس دفتر، تا 

در  0، آقای رضا تقوی بود. ب ـ آقای دکتر ممکن31کودتای خرداد 
حکومت آقای مهندس بازرگان، معاون وزارت اطالعات و ارشاد اسالمی 

د ما معروف به بود. معروفیت به عضویت در سازمان مجاهدین نبود. نز
دانستیم مثل خود آقای مهندس  نیز بود. با وجود این، می« نهضتی»

سحابی، رابطه نزدیک با سازمان مجاهدین دارد. در ماههای پیش از 
جمهوری شد. هیچ امری از امور دفتر، جز  کودتا، او مشاور فرهنگی رئیس

ه پیش از امر فرهنگ و رابطه با مطبوعات، در تصدی او نبود. حتی آنها ک
او و همکارانش مسئول سنجش افکار بودند، در کار خود ماندند. امّا امر 

شود، این بود که برغم تبلیغات  مهمی که امروز نیز از آن غفلت می
صدر مصمم  روزی مالتاریا و زورپرستان و فشار آقای خمینی، بنی شبانه

ده کسی بود در دفتر او، الف ـ اصل بر دانش و لیاقت باشد و ب ـ عقی
مانع عضویت و خدمت او نشود و ج ـ افراد دارای طرز فکرهای مختلف 
بتوانند، محیط دفتر را محیط تفاهم و همکاری بیابند و مردم کشور برای 
نخستین بار، در تاریخ خود، فرصت بیابند امکان همزیستی و بیشتر از 
آن، همکاری در عدم خشونت طرز فکرهای مختلف را، روزمره مشاهده 
کنند. د ـ برای گروههای سیاسی نیز مجوزی در رجوع به خشونت نماند. 

جمهوری،  ساالری، در دفتر رئیس تجربه منحصر به فرد و تمرین مردم
کرد که از همه گرایشهای سیاسی، کسانی در دفتر  ایجاب می

جمهوری باشند. در عمل، از بیشتر این گرایشها، از مارکسیست تا  رئیس
 {304«}بودند.در دفتر او بکار مشغول « مسلمان مکتبی»

جمهوری  صدر، وجود گروهها را در دفتر ریاست  که آقای بنی حال
صدر  که آقای بنی اند. سؤال این است که آیا همانطوری تصریح کرده
تجربه منحصر بفرد و تمرین »اند و بویژه مجاهدین در دفتر،  متذکر شده
 طمه را به آن جریان وارد آورد؟که بیشترین ل ، بود یا این«مردم ساالری

پاسخ من به این سؤال، شق دوم است. به نظر من وجود بویژه 
مجاهدین در دفتر بیشترین ضربه را به این جریان وارد نموده است و 
هنوز بر این باور هستم که همکاری مجاهدین در دفتر ریاست جمهوری و 

ترین لطمه را در آن خارج از آن و نیز همکاری بعدی ایشان با آنها، بیش
دوران به حیات سیاسی آن جریان و شخص بنی صدر وارد نمود و این 
مطلب غیر از توجه به حقوق سیاسی و غیرسیاسی آنها نظیر هر گروه، 

 حزب و یا سازمان دیگری است. 
اکثریت همکاران آقای بنی صدر موافق همکاری با مجاهدین نبودند. 

به زعم من، هیچیک از همکاران و دوستان اشتباه و یا سوءاستفاده نشود: 
صدر براساس روش و تعلیمات ایشان موافق برخورد تند و حذف  بنی

مجاهدین و هیچ گروه دیگری نبودند بلکه موافق بودند که از طریق بحث 
آزاد و برخوردهای انسانی و مدارا، آنها را به اشتباهشان آگاه نمود و 

 و حقوق آنان را نیز محترم شمرد. حرفهای منطقی اشان را نیز پذیرفت

مجاهدین خلق باستناد همین سر و »نویسند:  صدر می آقای بنی

 {301}«های آزاد دربارۀ ایدئولوژی مخالف بودند. با بحث 1صداها
                                                           

بود که روزی به دفتر ریاست جمهوری رفتم. آقای  19ـ فکر کنم اواخر بهمن ماه 0
اید،  دکتر ممکن آنجا بود. در حضور آقای تقوی از ایشان پرسیدم، چطور شما آمده

صدر را  ار کنید؟ پاسخ داد: من خط فکری آقای بنیدر دفتر ریاست جمهوری ک
قبول ندارم امّا در وضعیت فعلی چنین تشخیص داده شده که بیایم اینجا برای 

 صدر کار کنم )نقل به مضمون( حمایت از آقای بنی

در مجلس خبرگان نیز درباره کلمه »ـ منظور از سر و صداها این است: 1
نگذاشتند تصویب بشود. ناگزیر طی چند  آنهمه سر و صدا کردند و« توحیدی»

صدر، ص  )خیانت به امید، ابوالحسن بنی« توضیح دادم.« توحیدی»مقاله راجع به 
471.) 

که در بحث آزاد  مجاهدین بهیچوجه موافق بحث آزاد نبودند. برای این

رت و قبضه شد که به جز پرستش قد شد و معلوم می مچشان باز می

ترسیدند که با شرکت در  کردن آن چیزی دیگری در چنته ندارند و می

دار بشوند و  هایی را که تحمیق کرده بودند، مسئله بحث آزاد، سمپات

 الجرم آنها را از دست بدهند. 

داستانی را برایتان نقل کنم: همان اوایل پیروزی انقالب، روزی غالب 

کردیم.  انم جمع بودیم و بحث میصدر در منزل بهجت خ دوستان بنی

بناگاه سر و کله آقای رجوی پیدا شد. گفتند آمده است که با آقای 

دو بدو در اطاقی صدر و آقای رجوی   صدر صحبتی بکند. آقای بنی بنی

ساعتی بیشتر طول نکشید. بعد  دیگر با هم صحبت کردند. فکر کنم نیم

ق شدند و گفتند که این صدر به جمع ملح که آقای رجوی رفت. آقای بنی

خواهم با شما بحث بکنم. جمع حاضر به  گوید که می آقا آمده بود و می

صدر  آقای بنیخواهیم در بحث شرکت کنیم.  اتفاق گفتند ما هم می

خواهد دو بدو بحث کنیم. جمع گفت عیبی ندارد، ما  گفتند، ایشان می

و ابداً حرفی  دهیم نشینیم و به بحثهای دو نفری شما گوش می فقط می

خواهد با من  گوید، می صدر پاسخ دادند، این آقا می زنیم. آقای بنی نمی

گوید،  کشد، می تی بکند و در جمع خجالت می بحث ایدئولوژی و عقیده

کنیم. و  ای برسد، بعد از آن نتایج را اعالن می بگذارید بحث به یک نتیجه

یگری را ارشاد و یا ای را، هر کسی که قادر است د چون بحثهای عقیده

تصحیح بکند باید به انجام آن مبادرت ورزد. جمع گفت حال که مسأله 

 بحث ایدئولوژی و عقیدتی است و نه سیاسی اشکالی ندارد. 

صدر بود که ابتداء در سال  این حقیقت را هم بگویم که آقای بنی

ست ، مرا آگاه کرد که ایدئولوژی مجاهدین التقاطی و استالینیستی ا0310

و مطالبشان شاخ و برگهایی از اسالم دارد امّا اساس فکر و ایدئولوژیشان 

استالینستی است و تنها به خاطر همین مورد، من همیشه از ایشان 

ممنون و سپاسگزارم. از آن زمان به بعد، خود به مطالعه تمام مطالب آنها 

که به  31خرداد سال  10همت گماشتم و چه در خارج و یا داخل کشور تا 

زندان افتادم، با وجود مطالعه تمام کتابها و نشریات آنها و اعمال و 

رفتارشان جز تصاحب قدرت و پرستش و بدست آوردن آن به هر وسیله 

 و قیمتی چیز دیگری در آنها ندیدم. 

با وجود آنچه گفته شد، براساس اطالعات و تحقیقات من تا تاریخ 

وارد هیچگونه قرار و مدار و یا صدر با مجاهدین  ، آقای بنی11/3/31

اند، امّا خطوط القاء شده به دوستان و موافقین خط و  ائتالفی با آنها نشده

صدر  سیاستهای مجاهدین و وجود آنها در دفتر ضربه خود را بر آقای بنی

سال قبل و به شرایط جامعه در آن زمان و آن  17وارد کرده بود. اگر ما به 

ساالری همچنان  ی برگردیم، برای تمرین مردمرهبری و آن قانون اساس

ساالری ،  تمرین مردم»اند که برای  صدر در تحلیلشان آورده که آقای بنی

کرد، از همه گرایشهای سیاسی، کسانی در دفتر  ایجاب می

جمهوری باشند. در عمل از بیشتر این گرایشها، از مارکسیست تا  رئیس

پاسخ من به این  {303}«بودند.در دفتر مشغول بکار « مسلمان مکتبی»

سؤال منفی است. زیرا دفتر ریاست جمهوری مرکز بحث آزاد نیست که 

همۀ گروهها برای رسیدن به تفاهم و پیدا کردن نقاط مشترک در آن 

شرکت کنند بلکه مرکزی برای قوۀ اجرائیه کشور است که بایستی 

 است.    االمکان از نفوذ گروهها برکنار باشد و خدا داناتر حتی

: کری و بازی کردن نقش نیروی مخالفـ ادامه مشی روشنف11

اند، در  عناصری که سالها مشق روشنفکری و نیروی مخالف را بازی کرده

وجاهت خود، در جامعه و به خاطر ترس از تجربه تاریخی بسیار حساس 

که حرف آنها، حرف آخر باشد، و بعنوان تنها ارائه  هستند و ثانیاً در این

 شوند.  دهندۀ راه حل شناخته شوند، بسیار کوشا می

افتد، کمتر قادرند، کار  وقتی ادره کشور دست روشنفکران می
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اکثریت را بکنند و کشور را با توجه به سالیق و مهمتر از آن مدعیان 

 حکومت از کوچک و بزرگ اداره کنند. 

ند، که روشنفکر بود آقای مهندس بازرگان و دوستانش عالوه بر این

غالباً تکنوکراتهای خوبی نیز بودند. امّا تکنوکرات خوب بودن یک حرف 

های  است و در وضعیت انقالبی و تالطم، کشور را اداره کردن و زمینه

خالی را به سرعت و فوریت پر کردن که دیگران امکان تخریب و فساد 

 پیدا نکنند، حرف دیگر است. 

جو سانسور، به زعم روشنفکران ایران بدلیل زندگی کردن در 

زنند و کلید حل  کنند، همیشه حرف آخر را می خودشان فکر می

 مشکالت و گرفتاریها، در دست و حرف آنها است. 

صدر که خود، سالها مشق روشنفکری و ایدئولوگی و  آقای بنی

نیروی مخالف کرده بود و به زعم خودش طراح و ایدئولوگ انقالب اسالمی 

گذشت که به لحاظ طرح مسائل و اندیشیدن و ارائه  بود و از حق هم نباید

زد و حتی غالباً زمانی که ارائه طریق و  راه حل به نظر من حرف آخر را می

صدر، صدرنشین است. افکار و نظریات  تحلیل مسائل است آقای بنی

ایشان در مقایسه با نظرات روشنفکران و متفکران دینی و روحانیون 

نظمی خاص، برخاسته از فرهنگ غنی اسالمی صاحب نظر از همآهنگی و 

ـ قرآنی و بدون التقاط با این و یا آن طرز تفکر غربی، برخوردار است و از 

این نگاه هم فرید و یگانه است. و این از جمله عواملی است که تا به 

 امروز، مرا در کنار ایشان نگاه داشته است. 

باز در ذهن و فکر و  صدر بعد از انتخاب به ریاست جمهوری آقای بنی

به زعم خود کوشش داشت که در جامعه و نزد افکار عمومی جهان، همان 

خصیصه ایدئولوگی و روشنفکری و نویسندگی قبل خود را حفظ کند. در 

صدر یک روشنفکر و  که این زمان، آن زمان نبود و حاال آقای بنی صورتی

ست که باید یک مخالف با چهارچوب قبلی نیست، بلکه سیاستمداری ا

کرد، به چه نحو مسائل و مشکالت را با توجه به مدعیان حاضر  کوشش می

 در صحنه و صاحب نیرو حل کند. 

بایستی مدعیان و غولهای گردن کلفت مقابل را به  به زعم من می

داشت و مارها و اژدههای خفته را  نحوی با تدبیر و زیرکانه، آرام نگاه می

خواند و با بکارگیری  که به موقع دست آنها را میکرد، بل نه تنها بیدار نمی

داشت. وی با مشی روشنفکری و  ای آنها را نگاه می روشهای ویژه

ایدئولوگی در این دوران و با موضع سیاسی گرفتن، همه را با خود دشمن 

داد. در اینجا  ساخت و بعضاً برای نگهداری اقلّّی، اکثریت را از دست می می

ۀ مردم نیست بلکه مدعیان و صاحبان قدرت بدست اقّّل و اکثریت تود

 مطمع نظر است. 

ها و مقاالت روزنامه انقالب اسالمی و یا در کارنامه )روزها  در مصاحبه

گذرد(، تلویحی و گاه آشکار به این و آن سخت  جمهور چه می بر رئیس

کرد و مسائلی را که احیاناً ممکن بود، از طریق مالقات با آقای  حمله می

مینی و یا دیگران حل کرد و با دست به سر و گوش آنها کشیدن، خ

حداقل مانع شد فعالً تا زمانی دیگر خنثی و یا خاموش باقی بمانند، با 

 ساخت.  آشکار ساختن و حمله، آنها را با خود مقابل می

بعضی از مجلسیان مستقل از حزب جمهوری، بعضی از روحانیون 

ز اعضاء ارگانهای انقالبی خنثی و یا خنثی و یا مخالف حزب و بعضی ا

 طریق از دست رفتند.   مخالف حزب، بدین

های آینده  وی از طریق مکاتبه و بعد هم آشکار نظر درونی و برنامه

داد و آنها نیز با  خود را در مورد آنها و تصمیم خود، به آنها بروز می

و از یک دادند  العمل نشان می اهرمهای قدرتی که در دست داشتند عکس

انداختند و از طرف دیگر با  طرف آقای خمینی را بیشتر به جانش می

های پنهان و آشکار نهایت سعی خود را در تضعیف، مهار کردن و یا  توطئه

بردند. البته به نظر من اداره کشور بطور واقعی هیچگاه  حذف وی بکار می

و رهبری، صدر نیفتاد، بلکه با وجود آن قانون اساسی  بدست آقای بنی

کرد که مانع شود، استبداد و قدرت طلبان بر کشور حاکم  کوشش می

 گردند.    

ن و یا شدن وسایل و ـ جنگ با طرف مقابل، بدون فراهم کرد10

ای در انتخابات  صدر با مواجه شدن با اقبال توده آقای بنی: امکانات الزم

ارد صحنه % آراء مردم به خود، و71ریاست جمهوری و اختصاص بیش از 

 کرد:  کارزار و مقابله با طرف مقابل شد. وی فکر می

اند و وی نیز به زعم خود کمر  ـ چون تودۀ مردم به او روی آورده0

همت به خدمت آنان بسته است، لذا آنان خودجوش به سازماندهی و 

 حمایت وی برخواهند، خاست. 

ـ در مواقع حساس مردم طرف حق خواهند ایستاد و اجازه 1

 واهند داد مستبدین مجدداً، حاکم شوند. نخ

طرف و یا حداقل خنثی و خواهان استقرار  ـ آقای خمینی بی3

آزادی است و تنها سران حزب جمهوری و بویژه آقای بهشتی، مانع 

 استقرار آزادی است. 

ـ آقای بنی صدر به ایشان به چشم پدر می نگریست و به ذهنش 4

 پسر وارد عمل خواهد شد. خطور نمی کرد که پدر روزی علیه 

بخش و مجری آن است و بهشتی و  ـ بیانگر اسالم واقعی و آزادی 1

طرفدارانش، طرفدار اسالم قدرتمدار و دیکتاتوری صلحا هستند و آقای 

خمینی از آن مبراست و لذا در مرحلۀ نهایی، آقای خمینی طرف آزادی و 

 اسالم واقعی خواهد ایستاد. 

کم بها دادن به حساسیت آقای خمینی ـ توجه نداشتن و یا  3

 نسبت به مجاهدین و مصدق و بویژه مجاهدین.

ـ با توجه به خودجوشی مردم و برخورداری از حمایت مردمی و 7

تصور این که آقای خمینی علیه وی عمل نخواهد کرد، با کارت رو باز با 

د کرد و آنها به راحتی قادر بودن آقای خمینی و روحانیت حاکم عمل می

که دست وی را بخوانند و به موقع به مقابله با وی برآیند و برای اعمال 

نادرست و ضد آزادی خود، برای تحمیق تودۀ مردم و جوانان ناآگاه 

 های مختلف بتراشند. توجیه

با چنین تفکری بالفاصله بعد از انتخاب به ریاست جمهوری، به    

ها و کارنامه، آنها را ها و سخنرانی جنگ طرف مقابل رفت و با مصاحبه

 کرد: ی خود برای آینده هوشیار می نسبت به نظریات و برنامه

ای با اریک رولو که در  ـ چند روز بعد از انتخاب شدن، در مصاحبه0

من هنوز قدرت »منعکس گردید، چنین گفته:  18بهمن  00اطالعات 

دارم از مردم قانونی بر برقراری آزادی در این سازمان را ندارم امّا در نظر 

دعوت کنم به سمت رادیو و تلویزیون راهپیمائی کنند و خود را از دست 

صدر معتقد  کسانی که این سازمان را در اختیار دارند، آزاد سازند. بنی

است حزب جمهوری اسالمی که بر سازمان رادیو و تلویزیون و شورای 

از کمی »یا  {307}«انقالب سلطه دارد از همان روز انتخابات مرده است.

. ن( اشخاص معینی مورد 19مرداد  8قبل از افتتاح مجلس تا امروز )یعنی 

حمله و هجوم تبلیغاتی هستند. البته برای آنها توضیح دادم که مکتب و 

خواهم قانون و اسالم اجراء  که می معرف مکتب من هستم برای این

ر آن که د 19شهریور  07طور ادامه داشت تا  همین { و308.«}کردد

سخنرانی سخت به حزب جمهوری حمله کرد و گفت من به این عده قلیل 

دهم که اسالم بزرگتر از آنست که یک گروه کوچک خود را  هشدار می

نوبت افشا »که اصالح نشوید، دفعه دیگر  همه کس آن بداند. در صورتی

  {309}«رسد با اسم و رسم می

(، 19آبان  18وز عاشورا )ها در ر ها و نوشته مجدداً عالوه بر مصاحبه

نظیر ملت روبرو  در سخنرانی خود در میدان آزادی که با استقبال بی

گردید. به اعمال خالف قانون دادگاههای انقالب، سانسور، شکنجه، انواع 
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طرف نبودن  زندان، نهادهای قضایی، تسلط بر صدا و سیما، بی

ت برخورد کرد و ها و جماعات بشد دستگاههای قضایی و حمله به روزنامه

و یا بارها  {311گردید.}خواستار بررسی هیئتی برای رسیدگی به شکنجه 

 دهم.  اعالن کرد که بگذارید جنگ تمام شود، من استعفا می

صدر، بدون داشتن وسایل و امکانات الزم که بتواند جلو  آقای بنی

بدون های  اعمال خالف قانون و آزادی و عدالت را بگیرد. با این نوع حمله

دانستند که اگر  ساخت و می تر می عمل آنها را در ادامه اعمال خود جری

بگذارند جنگ تمام شود. چگونه ممکن است با یک فرمانده پیروز فاتح از 

جنگ برگشته و سوار بر تانک به مقابله برخاست و الجرم همه آنها جارو 

ایی را هم که خواهند شد. لذا با تکیه بر اهرمهای قدرتی که داشتند و آنه

گرفتیم و از  نداشتند یکی پس از دیگری با مواضع نادرستی که ما می

صدر نیز با تکیه بر رأی  آوردند. آقای بنی دست ما بیرون رفت، بدست می

میلیونی و حمایت تودۀ مردم و وارد نکردن آقای خمینی در معادله و به  00

زدن به تصمیم خاطر ترس از تجربه تاریخی مصدق ـ کاشانی، از دست 

 جدّی غافل گشت. 
که بطور مستمر در جلسات خصوصی و یا عمومی  ـ با وجودی1

ام که در  کرد، که من با امام مقابل نخواهم شد، به مردم قول داده تکرار می
ایستم، هیهات که معنویت عرفانی امام را مقدستر از آن  مقابل امام نمی

او بپردازیم، و یا استعفایم پیش  دانیم که به سوء استفاده از نام و خط می
امام است و تا روزهای آخر بر همین خط بود. از یکطرف این مطالب عنوان 

گرفت و موافق نظر آقای خمینی  شد و از طرفی دیگر با مواضعی که می می
نبود، سرانجام جز تقابل یا سکوت یا استعفای به موقع راه دیگری باقی 

 ماند.  نمی
جمهوری این وضع را تحمل نخواهد کرد.  ئیسبدیهی است که ر»ـ 

یعنی در برابر امام قطعاً نخواهد ایستاد و ترجیح خواهد داد استعفا کند و 
 {310}«کنار برود.
دانیم که  اما هیهات که معنویت عرفانی امام را مقدستر از آن می»ـ 

 {311}«به سوءاستفاده از نام و خط او بپردازیم
ام و این را هم امروز  ه رهبری پذیرفتهاما من چون امام را ب»ـ 
ام، و چون به حکم اخالق اسالمی متعهدم که به نتایج پذیرفتن  نپذیرفته

امام به عنوان رهبر گردن بگذارم، در مواردی که نظر من با نظر امام یکی 
کنم و گمان من  گویم، اما از تصمیم امام پیروی می نیست، من نظرم را می
 {313}«مام بودن همین است.این است که در خط ا

ام تا هر وقت ایشان دیدند  ام، نزد امام گذاشته استعفایم را نوشته»ـ 
 {314}«ام منتشر کنند. از خط انقالب و مکتب بیرون رفته

ـ با اظهار چنین مواضعی به مخالفت با نظرات و تصمیم آقای 3
ور اسالمی بشدت منف که حزب جمهوری ایستاد. نظر به این خمینی می

شده بود، آقای خمینی نه مایل و نه قادر بود که حزب را علناً تأیید و 
حمایت کند. اما از اشخاص بعنوان رئیس مجلس، شورایعالی قضایی، 

وزیر و... بمنظور تحقق نظرات و تصمیمات خود، حمایت  دادستان، نخست
کرد. آقای خمینی، شخصاً از آقای بهشتی خوشش  و پشتیبانی می

خواست که یک فردی غیر  چون نمی امّا 0به او اطمینان نداشت وآمد  نمی
کرد تا  از خودش در کشور شاخص بشود، با مسئولین توازن قوا برقرار می

که الزم آمد طرف مقابل را حذف بکند. اشتباه نشود، این  بتواند زمانی
ای تنظیم کرده بود و طبق برنامه  حرف بدین معنا نیست که ایشان برنامه

رفت. خیر! بلکه چون او خودش را رهبر و همه کارۀ  می پیش میتنظی
که فقیه، عارف و مجری پیاده کردن نظام اسالم است،  انقالب و کسی

دانست و اساس فکرش بر اسالم قدرتمدار استوار بود، بطور خودکار و  می
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خواست که مطابق  کرد و از همه می مطابق طرز تفکرش عمل می
کرد، در فرصت  اگر کسی با وی مخالفت می اش عمل کنند و خواسته

خواهد باشد، و در  آمد، حال هر کسی که می مناسب در حذفش کوتاه نمی
ها و این  نهایت هم به غیر آخوند اعتماد نداشت بویژه ملیون و مصدقی

صدر بدان توجه نداشت و یا کمتر توجه داشت و  چیزی بودکه آقای بنی
گرفتن مواضع مختلف بدون داشتن قدرت گرفت. و با  آن را به چیزی نمی

اجرائی و ایستادگی در تحقق اجرای آنها و یا یکسره کردن کار ناخواسته 
 گرفت. با آقای خمینی در تقابل قرار می

که تهدید بدون عمل  کرد و غافل از این بارها تهدید به استعفا می

ل نشد، اثر شود، اما وقتی ادامه پیدا کرد و عم چند بار کمی مؤثر واقع می

دهد و در موقع ضرورت نیز برای  بخشی خود را در جامعه از دست می

شود. من خودم را جای  گیری مبهم می جامعه سازماندهی نشده، تصمیم

پرسم با چنین شرایطی که یکطرف آقای  گذارم و از خودم می جامعه می

خمینی و روحانیت فعال و مجلس و نهادهای انقالبی زیر فرمان آقای 

مینی و آن مواضع اتخاذ شده نسبت به شخص وی است و طرف دیگر خ

صدر با آن شرایط پیش آمده و بدون هیچ نوع سازماندهی و  آقای بنی

رسانی قرار داشت و سپس وارد شدن در ائتالف با مجاهدین  امکان اطالع

توانستم بگیرم، برایم مبهم و  ، چه تصمیمی می31خرداد سال  11بعد از 

 .ناروشن است

ـ حداقل نیروی انسانی فعال سازماندهی شده الزم نزد جمع ما و 11

صدر وجود نداشت. کوششهای بعضی از دوستان موافق  در حمایت از بنی

سازمان و تشکیالت هم در سازماندهی و تشکل نیروی مردمی بدلیل 

وجود حوادث سریع و بحران همه روزه آفریده شده، ما را با شکست 

 مواجه ساخت. 

تصویب قانون اساسی و والیت فقیه که در حقیقت نقشه قبضه با 

کردن قدرت و ایجاد استبداد صالح، همراه با مشروعیت شرعی، حقوقی و 

صدر در  روزی و پیروزی آقای بنی قانونی، کشیده شده بود با فعالیت شبانه

انتخابات ریاست جمهوری، نقش بر آب شد. و مانع مشروع و قانونی شدن 

گردید و روزنامه  31الح و استبداد فقیه، حداقل تا خرداد سال استبداد ص

رسانی به تودۀ مردم  انقالب اسالمی هم نقش اساسی در آگاهی و اطالع

 بازی کرد.

که اکثریت روشنفکران و سازمانهای سیاسی  از جمله به دلیل این

موجود، به لحاظ فکری و عملی، هدف را بدست آوردن قدرت قرار داده 

بجای حمایت و پشتیبانی عملی و فکری در حفظ و حراست از  بودند،

های بدست آمده، با اعمال خود، زمینه بکارگیری زور و قدرت را  آزادی

گذاشتند و در نتیجه آنچه  بدست آقای خمینی و روحانیت حاکم باز می

 که نبایستی بشود، شد. 

ده شود نادی علیرغم همۀ انتقادهای ذکر شده، این حقیقت را نمی

پوشی  صدر به هر حال به قدرت نه! گفت و از آن چشم گرفت که آقای بنی

توانست روی چشم آقای  که با مختصر غمض عین می کرد، در صورتی

خمینی جای داشته باشد. بودند کسانی که وقتی آقای خمینی به آنها 

خود شده و همۀ ارزشها را زیرپای  داد، از خود بی گوشۀ چشمی نشان می

کردند. اما او روی ارزشها ایستاد و از قدرت صرفنظر  کوب میخود لگد

صدر،  بود، بنی کرد و این ارزشی بس واال است و اگر غیر از این می

 صدر نبود.  بنی
 

 رهنمودها

مهمترین انتقاد و کمبودها را که در تجربه بدان رسیده بودم، از 

ات مادی و معنوی برداری و توزیع عادالنه امکان نظرتان گذشت. امّا بهره

های رشد و شکوفایی و باروری استعدادهای  کشور و فراهم شدن زمینه
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آحاد ملت بدون کسب آزادی و استقالل امری غیرممکن است. در سایه 

شود و به آحاد  های رشد و شکوفایی فراهم می آزادی و استقالل زمینه

روزی، دهد که با سرفرازی و سربلندی در پهنه جهان ام ملت امکان می

های  برداری از تجربه بسوی کمال و ترقی گام بردارند و این نیز بدون بهره

 رسد.  گذشته محال و غیر محتمل به نظر می

های گذشته آموخته و  بدین علت راهنمودهایی که اینجانب از تجربه

کمبود آنها را در جریان مبارزه برای کسب آزادی و استقالل مشاهده 

گذارم و بدان امیدم که نسل  طنان عزیزم در میان میام، با شما همو نموده

اند، در  هائی را که ارزان بدست نیامده حاضر و نسلهای آینده، تجربه

المقدور آنها را در جهت سازندگی زندگی  اختیارشان باشد تا بتوانند حتی

 و کشور خویش بکار بگیرند. 

آیند و  یدر حقیقت از نقد انتقادها و کمبودها، رهنمودها بدست م

طرف سکه که جبران کردن آنها و  خواننده در خالل مطالعه انتقادها، به آن

یا رهنمودها است خواهد رسید. اما به جهت بهتر ملموس کردنشان، آنچه 

 کنم:  اند، در زیر فهرست می را که در حیطه شنائی من آمده

ـ برای پیشبرد هر امر سیاسی، اقتصادی و... بویژه آزادی و  0

قالل باید به خلق و ایجاد سازمان یا تشکیالت اقدام کرد و برای است

رسیدن به هدفهای مشخص نوع سازماندهی باید متناسب با هدف و یا 

شود این امر مهم را تنها به خودجوشی  اهداف تعیین شده باشد. نمی

مردم واگذار کرد و امیدوار بود که مردم خودجوش، خود به سازماندهی 

 واهند پرداخت.نیروهای خود خ

با وجود حداکثر خودجوشی در مردم، مردم سازمان داده نشده، در 

کند،  که بحران خطرناک و تندی آزادی و استقالل را تهدید می مواقعی

مانند و قادر نیستند، در امر دفاع از آزادی و استقالل  حیران و ناتوان می

وستان دکتر شرکت جویند. برای مثال اگر جبهه ملی و یا همکاران و د

مرداد، مردم را  11مصدق بعد از شکست کودتای رسمی اول یعنی 

کردند و با اطالعات  کردند و آنها را به امان خدا رها نمی سازماندهی می

داشتند، چگونه ممکن بود کودتای  الزم مردم را در صحنه نگاه می

ق به کودتای موف 18مرداد را، سه روز بعد یعنی در  11شکست خورده در 

، اگر قبالً تدارک الزم دیده شده بود و 0331تبدیل کرد؟ و یا در سال 

ها  خطوط مشتبه نشده بود، چگونه ممکن بود با یک اطالعیه همۀ روزنامه

 را تعطیل کنند و کودتا را عملی سازند؟ 

به نظر من در هر دویِ دوران فوق، تودۀ مردم در حداکثر 

نشده، و در بهت و حیران مانده خودجوشی بودند، اما مردم سازماندهی 

که خط کدام است و راه چیست، جز تماشاگر صحنه برخورد طرفین 

توانستند بگیرند؟ مردم سازمان داده شده،  دیگری می  باشند، چه تصمیم

کس  آورند و خود را تنها و بی سازمان را پشتوانۀ عمل خود به حساب می

ای روشن را در  آینده کنند و لذا امید به عمل و حرکت و احساس نمی

 کنند.    ذهن برای خود تصویرمی

کنند و بویژه کادر  ـ کسانی که در امر سازماندهی شرکت می1

 رهبری سازمان، باید به نحوی به سازماندهی و گسترش آن بپردازند که: 

الف ـ همه در سازمان متناسب با استعداد و توان خود، فعال و خالق 

 شرکت فعال داشته باشند.  گیریها باشند و در تصمیم

ب ـ اهداف و مرام سازمان تنها روی کاغذ نباشد و برای همۀ مردم 

شفاف و قابل فهم و مطابق با حقوق اساسی مردم و فرهنگ و آداب و 

 سنن آن مردم باشد. 

ج ـ مردم در زندگی روزمره و عملی آنان، اهداف سازمان را ملموس 

مرام سازمان در زندگی عملی کادر که اهداف و  مشاهده کنند یعنی این

رهبری و غیر رهبری سازمان با آنچه که نوشته شده و یا مدعی آن 

 هستند همخوانی داشته باشد. 

ها مدعی هستند که اصل سازمان، حزب و یا تشکیالت  ـ بعضی3

اصل « دست خدا با جماعت است»گویند، چون  است، بعضی دیگر می

آیند.  مانها برای خدمت به آنها بوجود میجامعه است که این مقامها و ساز

به نظر من هیچکدام از اینها اصل نیستند، اصل خداست. و همان خدا که 

اصل است، خود برای بشریت اصل را بر نسبیّت قرار داده است بدین 

معنی که هیچکدام از آنها مطلق نشوند که اگر مطلق شدند جای خدا را 

کنند و حکم  ای نادیده، فرمان صادر میگیرند و بنام خدا و متولی خد می

 رانند.  می

براساس این اصل که هیچکس و یا هیچ مقام ـ معنوی و یا مادی ـ و 

یا سازمانی مطلق نیست. بنابر این همۀ آنها نسبی و عاری از خطا و اشتباه 

کند و مابقی  نفر ختم می 04نیستند. در فلسفه شیعه معصومیت را به 

داند. از  و مقامی که باشند، خالی از اشتباه و خطا نمی مردم را در هر رتبه

نفر آن در قید حیات ظاهری نیستند، نفر چهاردهم، هم  03نفر هم  04آن 

ای خاص برای خود مشخص نکرده  غایب است او نیز متولی و یا نماینده

است که از جانب او حکم براند. در فلسفه اهل سنت حتی پیامبر را هم به 

دانند. حال اگر ما با یک چنین  برند، معصوم نمی شیعه بکار میمعنایی که 

ای، مرجع تقلیدی، عارفی، مقامی، حزب و یا سازمانی را مطلق  فلسفه

کند و ما بایستی خود را تصحیح  کردیم، این دیگر به خود ما ربط پیدا می

کنیم و این تصحیح هم نوشتنی نیست بلکه عمل است. بسیارند کسانی 

اند که بغیر از خدا هیچ مطلق  و چه خوب و زیبا توضیح دادهکه نوشته 

دیگری وجود ندارد و همۀ انسانها نسبی هستند، امّا در عمل خود عکس 

 دهند.  آن را انجام داده و می

شود که هیچ فرد، مقام و یا سازمانی  اشتباه نشود، وقتی گفته می

یرفت و یا مطلق نیست به معنای آن نیست که نباید حرف کسی را پذ

رهبری و سازمان را حذف کرد بلکه بدان معناست که انسان چشم و 

گذرد، حساس  گوش خود را باز کند و نسبت به محیط اطرافش و آنچه می

باشد و بدون آزمایش و آگاهی از کسی و یا رهبری و یا سازمانی پیروی 

زمایش کورکورانه نکند و بداند که اعتماد به هر کس و یا سازمان پیش از آ

و امتحان، زبونی و ناتوانی است. بر پایه اصل نسبیّت، انسان الزم است که 

سازمان، رهبری، مقام معنوی و روحانی و... را بطور مداوم با معیارهای 

ناپذیر مورد آزمایش قرار دهد و اجازه ندهد  جهان شمول و ارزشهای خلل

پذیر و مورد قبول و نا که سازمان، فرد، رهبری و... خارج از معیارهای خلل

 پذیرفته شده عمل کند. 

ـ انتقاد و مراقبت دائمی از خود، سازمان و رهبری. نه تنها انتقاد 4

اعتبار  صادقانه و مراقبت دائمی، انسان، سازمان و رهبری را بی

بخشد. انتقاد بایستی  گرداند، بلکه بدانها اعتماد و اطمینان می نمی

همه باید بدانند که انتقاد صادقانه از  شجاعانه و سخاوتمندانه باشد و

گرداند بلکه  اعتبار نمی اعمال خود، سازمان و... نه تنها آنها را تضعیف و بی

گذاری برای آینده است که جامعه در  این عمل برای آنها یک نوع سرمایه

 آینده بهرۀ آن را به چنین کسانی و یا سازمانی خواهد پرداخت. 

ی از اعمال و روشها برای پیدا کردن نکات قوت ارزیابی و انتقاد دائم

و ضعف و اصالح آنها از نظر تفکر الهی چیزی جز مبارزه با نفس یا جهاد 

اکبر نخواهد بود. و این مبارزه دائمی است و روشهایی دارد که برای 

گرایی عملی، بایستی از آن وسایل و روشها  تمرین دائمی و پرهیز از مطلق

 بهره جست. 

با ضمیر آرام و پاک خود، به خود، رهبران ویا سازمانهای  اگر ما

کنیم که چقدر انتقاد از اعمال، برای  کشورمان نگاه کنیم، مشاهده می

سازمانها، رهبران و متصدیان امور، عملی ناپسند و تحقیرگرایانه تلقی 

و به همین علت در بعضی مواقع هم که اجبار آنها را به  شود. شده و می

ز اعمال خود واداشته، سعی شد ه است که با توجیه گوناگون و یا انتقاد ا
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گفتن بخشی از وقایع عملها و روشهای نادرست را به نکته مثبت دیگری 

 تبدیل کنند و بدینطریق افتخاری بر افتخارهای خود بیفرایند. 

کنند که جامعه توان  اینگونه اشخاص، سازمان، رهبران فکر می

کنند هر عمل نادرست و  را ندارد و لذا سعی میشناخت سَره از ناسره 

های گوناگون نزد جامعه صحیح جلوه دهند. البته  خطای خود را با توجیه

که در چه ظرف زمانی و مکانی انجام  هر عمل نادرستی، متناسب با این

بایستی در همان ظرف زمانی و مکانی  پذیرفته است، انتقاد از آن نیز می

 مثبت خود را در جامعه برجای بگذارد.  انجام پذیرد، تا اثر

برای اقرار و اعتراف به اشتباه، خطا و نسیان، نبایستی از هیچ امری 

و یا چیزی ترسید. مطمئناً هیچ اتفاق ناصوابی جز آنکه به تصحیح اعمال 

انسان منجر شود، نخواهد افتاد. این عمل انسان را از انواع کبر و غرور که 

دارد و برای انسان عاقبت اندیش بزرگترین  یما در خطاهاست باز م

 آورد است.  دست

ـ انسانهای موحدی که معتقدند بایستی عدم زور و قدرت را  1

جانشین قدرت کرد و با دید توحیدی این جابجائی میّسر است. خود 

بایستی هوشیار باشند و تا جائی که ممکن است به اعمال، گفتار و رفتار 

د توجه کرده و همۀ امور خود را با آن دید منطبق زندگی روزانه عملی خو

سازند. در هر کجا که هستند و به هر فعالیتی که مشغولند، چه در 

سازمان و یا غیر آن به اعمال خود در رابطه با سایرین بنگرند و ببینند، تا 

کجا خود از قاعده عدم زور نسبت به خود، افراد عضو سازمان خود، 

کنند. هنگامی که قصد دارند در جمعی و یا سازمانی  جامعه و ... عمل می

حرف، موضوع و یا طرحی را بر کسی صحّت قرار دهند، بنگرند چگونه از 

گذارند.  آیات قرآن و یا از سیرت پیامبر و ائمه غلط و غلوط مایه می

ای همآهنگ است، فقط  شود از قرآن که خود یک نظام و مجموعه نمی

ای را که  ویا طرح خود یک و یا چند آیه برای مستندات حرف، موضوع

ظاهراً رایحۀ سیاسی دارد بگیرند و به مابقی آیات ولو دهها برابر آن باشد 

هائی به  را نادیده انگارند. جامعه و مردم به یک چنین کسان و یا دسته

 کنند. گزار نگاه می شکل یک گروهک انشعابی از اسالم و یا بدعت

ظیفه خود بداند که بر وفق حق و آنچه را ـ هر کس باید، همیشه و 3

که بدرستی حق شناخته است عمل کند و منتظر نتیجه آنی و چیدن 

میوۀ آن نباشد، چرا که عمل را بر وفق حق و رضای خاطر خدا و جامعه 

کند. اگر با چنین دیدی عمل کند اوالً هیچگاه مأیوس و ناامید نخواهد  می

کند. و ثالثاً اگر نتیجه آن را  بعدی عمل نمیچینی  شد و ثانیاً به خاطر میوه

دید که چه بهتر و اگر هم با چشم خود آن را ندید، مطمئن است که 

 دیگران آن را خواهند دید و او از نتیجه معنوی آن برخوردار خواهد شد. 

های شخصی، گروهی، حزبی، سیاسی و ... در  از جمله علل ناکامی

کند و وقتی  باحی در راهی عمل میجامعه این است که هر کسی چند ص

دهد، سستی و رخوت به او رخنه  چیدن آن را از دست می  امید میوه

دهد و هر روز قطع و وصلها، حذب و  کند و ثبات قدم را از دست می می

 پذیرد.  ها بدین صور تحقق می حذفها و انشعاب و جدائی

هبر و ـ همیشه باید حق را شناخت و سپس شخصیتها، سازمان، ر 7

که رهبر، سازمان و ... را شناخت و  هر انسانی را با آن به محک زد و نه این

رسیم که نبایستی  حق را به آنها سنجید در اینجا ما باز به نکته سوم می

هیچ مقام، سازمان، شخصیت را مطلق کرد. ما و جامعه ما در عمل نکردن 

 ایم.  ی دیدهناپذیر به این اصل انقالبی و حیاتی خسارتهای جبران

در کشور ما غالباً درستی و صحت عمل و یا حقی را با این و یا آن 

گویند چون فالن شخصیت و یا سازمان  زنند و می شخصیت به محک می

 این عمل را انجام داده و یا گفته است، پس حق است. 

شما فقط با این یک اصل که عکس عمل شده به اعمال سازمان 

و ببینید چه نیروی بزرگی از جوانان این مرز و  مجاهدین خلق نگاه کنید

بوم را به راه باطل کشاند و آنها را عاطل و باطل کرد و یا به اعمال آقای 

گزاری  خمینی نگاه کنید تا عیان شود که چه بدعتهایی را در دین پایه

که آقای  کرده است و هنوز که هنوز است بسیاری تنها به خاطر این

دهند که بگویند آنها  کرده است، بخود جرأت نمیخمینی گفته است و 

ناحق بوده است. گفته یا عمل هیچ شخصیتی، مقامی، سازمانی و... را 

 نباید چماق کرد و بر سر این و آن کوبید. 

های تاریخی. وقتی شخصی، گروهی،  ـ نترسیدن از تجربه 8

دهد، دیگر  سازمانی، حق را شناخت و عمل را بر وفق حق انجام می

نبایستی از تجربه تاریخی ترسی به خود راه دهد چرا که انسان عمل را 

دهد که از آن ترس داشته باشد. کسی که  برای ثبت در تاریخ انجام نمی

کند، بایستی این آمادگی را نیز داشته باشد که ممکن است،  بحق عمل می

ن که بارها چنی ای از زمان نادرست باشد. همچنان قضاوت تاریخ در برهه

شده است. ترس همیشه بایستی از عمل به ناحق باشد والغیر. ترس از 

 تجربه تاریخی نبایستی بهیچوجه مانع از عمل به حق بگردد. 

ـ جا انداختن حقی، عملی، ایده و یا فکری، در بین تودۀ مردم،  9

گوی آن باشند که نزد مخاطب  مقامات، شخصیتها، بایستی کسانی بیان

ه باشند و خود عامل به آن شناخته شده باشند. اگر جا و موقعیتی داشت

با ترم مذهبی و دینی بخواهم به این امر بپردازم، خالصه آن امر به معروف 

و نهی از منکر است که شرایط ویژه خود را دارد و هر کسی که از راه 

کنند  که مردم حرفش را قبول نمی تواند بدان بپردازد و از این رسید، نمی

 پذیرند.  ته باشد. که چرا مردم حرف مرا نمیشکایت داش

ـ عشق و کینه را تا جائی که امکان دارد، نسبت به هر کس و هر 01

چیز و هر شخصیت و یا رهبر باید از معادالت خارج کرد. وقتی عشق و 

گردد و  کینه وارد معادله شد، خود سد و مانعی برای شناخت حقیقت می

شخصیت و یا امرهایی را مطلق کند. شود که انسان سازمان،  باعث می

تواند، به منبع فیاض عشق یعنی ذات باریتعالی  الزم است که انسان تا می

اتصال پیدا کند. تا کینه از او رخت بر بندد و عشقهای دروغین نیز او را 

صورت انسان نسبت به همه دوست و مهربان  فریب ندهند. در این

، شخصیتی را با میزان حق شود، اما اعمال هر کسی، سازمانی می

 کند. سنجد و آنها را بدان آزمایش می می

ـ تز رسیدن به همه چیز و یا هیچ چیز را باید در امور کشورداری 00

که امور نسبی است رسیدن به  و در تمام امور از کله بدور کرد. نظر به این

حق نیز نسبی است. کوشش بایستی در  این جهت متمرکز باشد که به هر 

ای از آزادی عدالت و حق که در شرایط موجود ممکن است رسید و  ندازها

 ای برای رسیدن به مراحل بعدی قرار داد.  سپس آن را پایه

ـ کسانی که به امر مبارزه برای استقرار آزادی و استقالل و حفظ 01

پردازند. الزم است که توان و استعداد و امکانات بالفعل  و نگهداری آن می

خود و یا سازمان و تشکیالت خود را خارج از اغراقها،  و بالقوه

ها و رؤیاهای خود مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و همیشه  روی زیاده

ریزی امور خود  متناسب با توان و امکانات خود حرکت کنند و به برنامه

بپردازند. خارج از توان و استعداد و امکانات عمل کردن، کار را به شکست 

 سازد.  می قطعی منجر

ـ قبل از اعالم هر عمل و یا انجام کاری بایستی به وسایل و 03

امکانات رسیدن و تحقق آن عمل فکر کرد. بدون فراهم کردن وسایل و 

امکانات، درست نیست که مسأله آفرید و به عملی دست زد. آن عمل و 

کار هر اندازه حق باشد، دیگران آن را از دست شما خواهند گرفت و 

ای نادرست خود را به آن تزریق خواهند کرد و با همان شکل مردم محتو

 را فریب خواهند داد. 

ـ در امور سیاسی و یا سایر امور به این دلیل که مردم بایستی 04

همه چیز را بدانند، الزم نیست با بوق و شیپور برنامه و هدف و یا تصمیم 



 

 049 

ن، دشمنان و یا آینده خود را اگر هم صد در صد حق باشد برای مخالفی

صورت طرف  اندیشان و مقدس مآبها، دست خود را رو کند که در این کج

اند با اهرمهایی که در دست دارند و  مقابل و یا کسانی که در کمین نشسته

آورند. اشتباه نشود،  کنند، موجبات شکست را فراهم می یا فراهم می

ود بلکه منظور منظور این نیست که مسائل با مردم در میان گذاشته نش

این است که چگونگی تصمیمهای خود را قبل از انجام و یا فراهم کردن 

های نظامی  وسایل تحقق آن، نباید علنی کرد، درست نظیر طرح و برنامه

یک کشور در حال جنگ. در اینجا نکته ظریفی نهفته است که بایستی 

 آنرا مورد مداقه قرار داد. 

هر موردی و یا رد و قبول هر فعلی، ـ قبل از اعالم هر موضع در 01

ابتداء باید روی آن اندیشید و جوانب آن را سنجید. نکول بعد از پذیرش 

 ناپذیری در برابر خواهد داشت.  ولو از روی اکراه، ضررهای جبران

ـ هیچگاه و در هیچ زمانی دشمن و یا طرف مقابل را نبایستی 03

 حقیر و ناتوان شمرد. 

مانی نباید به استعداد، توان و پیروزی خود ـ هیچگاه و هیچ ز07

کند به اعمالی دست بزند که آن  مغرور شد. ایجاد غرور انسان را وادار می

آورد. منیّت و غرور همه چیز را  اعمال موجبات شکست بعدی را فراهم می

 سازد.  کشاند و همه را با وی دشمن می به ویرانی می

ای به عمل در آوردن آنست  ـ بهترین تبلیغ یک فکر و اندیشه08

بعد که آن اندیشه و یا فکر بعمل درآمد، همه آن را خواهند دید و به 

خواهند برد و این بهترین تبلیغ است. قبل از تحقق  صاحب آن اندیشه پی

ای نباید آن را با شیپور  و به اجراء در آوردن، فکر و اندیشه و یا برنامه

و بغیر از این چیزی دیگری نیست و  تبلیغ کرد که این یگانه و فرید است

العمل  حلها در آن نهفته است که نه تنها چنین تبلیغی عکس یا همه راه

شوند بلکه بسیاری نسبت  انگیزد و دیگران مانع و سد اجرای آن می برمی

ای  گیرند. البته توضیح یک فکر و اندیشه به صاحب آن جبهه مخالف می

ای نیاز به توضیح و  و ثانیاً هر اندیشه غیز از فرید و یگانه شمردن آنست

اشان توضیح آن است،  تشریح دارد. صاحب و یا صاحبان آن وظیفه اصلی

شق دیگر که این فرید و یگانه است به مخاطبین و مردم بستگی دارد که 

چگونه نسبت به آن قضاوت خواهند کرد. قضاوت فرید و یگانه، کارگشا و 

به مخاطبین واگذار کرد. باید صبر کرد و حالل مشکالت بودن را بایستی 

اجازه داد تا در عمل آن طرز فکر و اندیشه کارآیی خود را در جامعه نشان 

 بدهد. 

ـ کسانی که در خط آزادی و استقالل و تحقق حقوق انسانها گام 09

دارند، دقیقاً بایستی به مانند شطرنج باز ماهری که بدون رو کردن  برمی

خواند و با روش درست  را تا چندین مرحله می دست خود، دست حریف

به نحوی، که طرف متوجه نشود چگونه جلویش سد شده است، مقابلش 

کند. اگر دیر و یا به موقع دست طرف خوانده نشود، او شما را  را سد می

مات خواهد کرد. اتفاقاً شطرنج بازی مثال خوبی در این رابطه است بدین 

شود، خود را  ج توسط طرف دیگر مات میبیان که وقتی یک طرف شطرن

پندارد. و قضاوتش این است که استعداد طرف مقابل  کمتر دشمن او می

بیشتر بوده و پیروزی حقش بوده است. و عالوه بر آن، آزادی و عدم زور 

عمل است و نه حرف برای دیگران، مردم باید آن را در عمل آنان مشاهده 

چکی در بین اعضاء خود قادر به رعایت کنند. بعنوان مثال وقتی جمع کو

که اداره امور  خواهند در صورتی آزادی و عدم زور نباشند، چگونه می

 مردم بدست آنها افتاد، آن را در جامعه عملی سازند؟

اندیشی در امر مبارزه خطرناک و ضررهای  ـ خوش باوری و ساده11

چیز و همه کس آورد البته نباید نسبت به همه  ناپذیری ببار می جبران

مشکوک و مظنون بود. اما نبایستی تنها به حرفهای زیبا و خوش خط و 

خال بسنده کرد بلکه واجب است که حرفهای خوش و خط و خال را در 

طرفی در بوته آزمایش قرار داد. و اگر جواب مثبت بود به آنها  کمال بی

فهای خوش و باور پیدا کرد. از همه مهمتر اعمال و رفتار بایستی مبین حر

 خط خال باشد و االّّ آن حرفها برای اغفال دیگران است. 

ای به مانند کوه باید  ـ داشتن صبر و حوصله. صبر و حوصله10

ای برحذر بود. تندروی در هر امری  داشت و از هر نوع اعمال تندروانه

کشاند. مهر و محبت نسبت به همه، همیشه  انسان را بورطۀ هالکت می

کار باشد. اما واگذاری امور کلیدی و حساس به غیر اهلش و بایستی محور 

انسانهای امتحان نداده بدین دلیل که بایستی همه در امور شرکت داشته 

آورد. و مطلب اخیر غیر از رعایت  باشند. خسارت جبران ناپذیر ببار می

ای است. ایندو نبایستی در  حقوق آحاد مردم کشور از هر مرام و عقیده

ه شود. یک سیاستمدار نبایستی بگذارد احساسات شخصی و هم آمیخت

مسائل خانوادگی بر انتخاب همکار و مشاور، عملیات سیاسی و نظامی را 

در لباس و پوششهای مختلف به او دیکته کنند. عالوه بر این، رهبران و 

مسئوالن درجه اول کشور، باید دقیق و حساب شده سخنرانی کنند و یا 

صرف اینکه مدرک و یاعکسی ارائه شد که حکایت از حرف بزنند و به 

وقوع جرم و یا جنایتی می نمود، حق نیست که تا قبل از تحقیق و حصول 

اطمینان، آن مدارک را در معرض افکار عمومی قرار دهد. چه بسا اتفاق 

افتاده است که گروه، دسته و یا شخصی برای مظلوم نمائی و جلب 

ود زنی، خودسوزی... زده باشند تا از این حمایت افکار عمومی، دست بخ

 طریق طرف مقابل را بی آبرو سازند.

ـ برای تحقق آزادی و استقالل و داشتن کشوری حقوقمند، در 11

حلهای  هر زمان و هر شرایطی متناسب با آن، بایستی به جستجوی راه

مختلف پرداخت و راههای ممکن را برای فعالیت و ادامه مبارزه پیدا کرد 

ا به مرور جا و موقعیت برای تحقق آرمانی باز بشود. از راههایی که به ت

حذف »که خود  شود بایستی بجد پرهیز کرد مگر این حذف منتهی می

بمنزلۀ شکّّی مثبت برای جامعه تلقی شود و جامعه بتواند بعنوان « شدن

 برداری کند.  منبعی نیرو دهنده، از آن بهره

ای قوی زمان و مکان  ست که با شامهکه الزم ا از همه مهمتر این

مناسب را شناخت و در زمان مناسب و مکان مناسب، بدون فوت وقت به 

 عمل مناسب زمان و مکان دست زد. 

ـ در برابر دیکتاتوران، متجاوزین به حقوق انسانها و سلب آزادی 13

ای نبایستی کوتاه آمد. تجربه در طول تاریخ  آنها، به هر عنوان و بهانه

آیند و یا  ای که در برابر دیکتاتوران کوتاه می ان داده است، بهر اندازهنش

آیند و در مشی خود و  کنند، آنها به همان اندازه جلو می نشینی می عقب

 شوند.  تجاوز به حقوق و آزادی مردم را سختر و امیدوارتر می

 باز تجربه نشان داده است هر بار که در برابر دیکتاتوران و متجاوزان

کنند، آنها تاکتیکی  به حقوق انسانها و آزادی آنها ایستادگی می

نشینی خواهند کرد. موقتاً برای خام کردن مردم یک قدم  عقب

مانند. در این مرحله  نشینی خواهند کرد و مترصد فرصت باقی می عقب

نشینی دیکتاتوران  اگر آزادیخواهان و حقوقمندان دل خود را به عقب

که فعالً کشور در خطر است، وضعیت بحرانی  انه اینخوش کنند و با به

است، دشمنان تمامیت ارضی در کمین هستند، امنیت به بهم ریخته 

خواهد شد و یا هر بهانۀ دیگر کوتاه بیایند، نیک بدانند که دیکتاتوران با 

خرید زمان و بدست آوردن فرصت دوباره با شدت بیشتری به جلو 

وانند دمار از روزگار کسانی که باعث آن ت آیند و این بار تا می می

 اند، درخواهند آورد.  نشینی شده عقب

نشینی کردند  در رابطه با دوران انقالب هر بار که آزادیخواهان عقب

و یا در جای خود ایستادند و یا دل خود را به بعضی از حرفهای ظاهری 

آنها با  ای خوش کردند، بدون استثناء کمی بعد آقای خمینی و یا خامنه

قدرت بیشتری به جلو آمدند و در اولین فرصت به حساب آزادیخواهان 
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 رسیدند. 

اگر شما به رفتار تمام دیکتاتوران و متجاوزان به حقوق انسانها، نظیر 

ای و سایر  هیتلر، استالین، مائو، رضاشاه، محمدرضا شاه، خمینی، خامنه

در هر مرحله وقتی دیکتاتوران عالم تحت هر نام و اسمی نگاه کنید، 

نشینی کردند و یا در جای  مردم و نیروهای آزادیخواه، در برابر آنها عقب

اند و با قدرت بیشتری زمینه را  خود ایستادند، آنها یک قدم جلو آمده

نشینی  اند و به همین نحو عقب برای تجاوزهای بعدی خود، هموار کرده

که  دم به جلو آمده تا اینتاکتیکی و خریدن زمان با قدرت بیشتر قدم به ق

موفق به استقرار حاکمیت مطلق ، دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری والیت 

 اند.  مطلقه فقیه و یا.... شده

که هیچکس مطلق نیست و همۀ انسانها نسبی  ـ با توجه به این14

هستند والجرم مصون از اشتباه و خطا نیستند، چه باید کرد. آیا بایستی 

ل هیچکسی اعتنا نکرد و زیر رهبری و مدیریت جامعه زد که به قول و فع

شود و یا خیر! الزم است که  در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی

رهبری و مدیریت جامعه مورد پذیرش باشد، اما مراقب بود که از خالل 

 مدیریت و یا رهبری دیکتاتور زائیده نشود؟ 

بویژه جوانان به آن  چند قاعده ساده وجود دارد که اگر انسانها و

توانند دیکتاتوران را از غیر دیکتاتورها  قواعد عمل کنند، بسادگی می

 تشخیص دهند: 

ـ در مورد سخن اگر بخواهید در درستی و یا نادرستی سخنی 

قضاوت کنید، باید بدانید که درستی و نادرستی سخن، در خود آن سخن 

 نهفته است و نه در گوینده آن. 

اش بررسی  شته باشید که سخن را خارج از گویندههمیشه بیاد دا

کنید و نگوئید که چه کسی آن سخن را گفته است بلکه باید توجه کرد 

 خواهد باشد، چه گفته است:  که آن گوینده، هر که می

ـ در مورد واگذاری امور به اشخاص. اگر بخواهید اداره امور خود را 

ل شخص، حزب، سازمان و... به کسی واگذار کنید، همیشه بایستی به عم

توجه داشته باشید و نه به حرف آنها. در واگذاری امور به اشخاص در هر 

موردی بایستی به اعمال آنها توجه شود و نه به حرفهای خوش و زیبای 

 آنها. 

زیرا همۀ دیکتاتوران در ابتدای کار با حرفهای زیبا و خوش خط و 

وران دیکتاتوری نیز غالب کنند و حتی در د خال مردم را اغفال می

 سخنان آنان زیبا و فریبنده است. 

ـ کسانی که مسئول اداره امور اجتماع می شوند بایستی تا جائی که 

کس  آنها مورد بررسی قرار گرفته باشد. چون هیچ  ممکن است گذشته

قادر نیست در طوالنی مدت طرز تفکر و رفتار و کردار خود را پنهان کند. 

گیرد. اگر توجه  روز مسئولیت امور مهمی را به گردن میانسانی که ام

کنید که وی مطابق با طرز تفکر، اندیشه و آرزو و  کنید، مشاهده می

کند و  کند. انسان ابتداء فکر می هایش اگر بتواند عمل می خواسته 

گیرد و بعداً اگر امکانات با وی یار باشد، آن فکر و  اش شکل می اندیشه

ه عمل درخواهد آورد. الجرم ممکن نیست اندیشه و کردار اش را ب اندیشه

شود. اگر به  را مدتی طوالنی مخفی نگاه داشت، در طول زمان آشکار می

گذشتۀ غالب دیکتاتوران نظیر رهبران قرون وسطای کلیسا، هیتلر، مائو، 

کنید که همۀ آنان از پیش نوشته و یا  خمینی و ... توجه کنید، مشاهده می

خواهند  کنند، و چه می که کعبه آمالشان چیست، چه فکر می اند گفته

 بسازند. 

ـ همۀ دیکتاتوران چه در دوران قدرت و چه قبل از رسیدن به 

زنند و فردا  زنند. امروز حرفی را می قدرت دست به اعمال ضد و نقیض می

تراشند. اگر به  گویند و برای هر کدام از آنها توجیهی می چیز دیگری می

کسانی توجه کردید و مشاهده شد که مثالً یکی دو بار خطا و یا  اعمال

شود آن را به حساب خطا و اشتباه گذاشت. امّا  اشتباهی از وی سر زد می

زند و اعمال خالف  اگر عیان گردید که مرتب حرفهای ضد و نقیض می

زند، بایستی فوراً بوی شک کنید که  حقوق انسانها و آزادی از وی سر می

انسانهایی اگر قدرت بدستشان افتاد، در خط دیکتاتوری عمل چنین 

 خواهند کرد. 

ـ برای واگذاری امور به هر کس، قبل از واگذاری بایستی او را مورد 

آزمایش قرار دهید. این آزمایش بدین معنا نیست که جلسه امتحانی 

بگذارید و او را مورد، سؤال و جواب قرار دهید بلکه بدین معنا است که 

اش را در ترازی آزمایش قرار دهید و اگر وی از این امتحان پیروز  گذشته

شود امور خود را به او واگذر کنید و این تازه پایان خط  بدر آمد. آنوقت می

های  نیست بلکه بعد از واگذاری هم باید مواظب بود که در اثر وسوسه

پیش از مختلف از راه راست منحرف نشود. بنابراین اعتماد به هر کس 

 آزمایش او زبونی و ناتوانی است. 

مالحظه کنید اگر همین یک آزمایش در مورد آقای خمینی عمل 

ها  شده بود، ما هم اکنون در وضعیت دیگری بودیم. انبوه اطالعات و داده

در مورد رفتار و طرز فکر آقای خمینی در حوزه قم و بویژه در دوران 

اهلل بروجردی بر حوزه  یت آیتنهضت ملی شدن صنعت نفت و زمان رهبر

، همه حکایت از این دارند که آن 41خرداد سال  01و حتی بعد از واقعه 

افکند، همان است که قبالً از رفتار و اندیشه وی  چیزی را که وی پی

 مشاهده شده بود. 
 

 حاصل سخن

شد  به تحقیق روشن 0با استناد به شواهد تاریخی و اسناد مدارک

کاشانی ـ بقایی ـ خمینی تا انقالب و بعد از پیروزی آن که خط نوری ـ 

همچنان تداوم داشت و همانگونه که قبالً ذکر آن رفت، ابتدای این خط به 

دوران مشروطه و به زمانی که بحث مشروطه و مشروعه مطرح گردید، 

 گردد.  برمی

خواهان از همان زمان رو در روی هم  دو خط مشروطه و مشروعه

این جدال با و همچنان در جدال و تقابل بودند که سرانجام  قرار گرفتند

خواهان  به پیروزی مشروطه 1حمایت و پشتیبانی روحانیون طراز اول نجف

بودند ـ که بدنبال تحقق مفاهیمی نظیر آزادی، قانون، مجلس، استقالل ... 

ـ خاتمه یافت. امّا چون پارلمان، قانون، آزادی و آزادی مطبوعات که رکن 

صلی آن بود، هنوز در جامعه استبداد زده، ریشه ندوانیده وشکل نگرفته ا

اهلل نوری تقابل جدی پیدا کرد و  بود، با خط مشروعه به رهبری شیخ فضل

بدست محمدعلی شاه مستبد، مجلس به توپ بسته شد و استبداد 

 بازگشت. 
ناپذیر ستارخان و باقرخان و سایر  بر اثر مبارزات خستگی

ن در سراسر کشور دوباره خط مشروطه پیروز شده و دیخواهااآز
محمدعلی شاه مجبور به ترک کشور و مجدداً پارلمان برقرار گردید. و 

خواه شده، بر انقالب حاکم شدند و  بالفاصله بخشی از مستبدان مشروطه
حتی به خلع سالح برگرداننده آزادی یعنی باقرخان و ستارخان پرداختند 

اهلل نوری که نماینده خطی فکری بود که در  ضلو عالوه بر آن شیخ ف
کشید با تشکیل دادگاهی  حقیقت تودۀ مردم ناآگاه را بدنبال خود می

اهلل، برای  فضل آسا، به اعدام محکوم کردند. با اعدام شیخ فرمایشی و برق

                                                           

پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد »ـ اسناد ذکر شده در سه گانه کتاب 0
و « 1گیری و جانشیان انقالب تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ گروگان»، «0ـ
که هر « 3تحول انقالب از آزادی به استبداد ـ  0331برخورد دو خط یا کودتای »

 ست. کدام مکمل دیگری است گردآوری شده ا

ـ سه مجتهد بزرگ نجف که فتوی بر مشروعیت، مشروطه صادر کردند عبارتند 1
 از: مالمحمد کاظم خراسانی، عبداهلل مازندرانی و حاج آقا بزرگ طهرانی. 



 

 010 

اولین بار یک نوع دشمنی و عداوت پنهانی نانوشته بین دو خط ایجاد 
دهی  مله بدلیل وجود حاکمان ناالیق و سازمانگردید. پس از آن از ج

های روسیه و انگلیس  نشدن نیروهای آزادیخواه و ظلم ستیز و دسیسه
که هر کدام کوشش داشتند، هر چه بیشتر نفوذ خود را در بخشهایی از 
کشور گسترش دهند، هرج و مرج سراسر کشور را فرا گرفت و تا رفت که 

ویش، انتخابات مجلس و آزادی آزادی و شرکت مردم در سرنوشت خ
، 0199مطبوعات، جای واقعی خود را باز کند و نهادینه شود، کودتای 

سال در استبداد و دیکتاتوری پهلوی اول فرو  11بوقوع پیوست و کشور 
 رفت. 

ای برای  الملل دوم که روزنه بعد از تبعید پهلوی اول و جنگ بین

نی خط آزادی و استقالل و نفس کشیدن باز شد، مجدداً هر دو خط ـ یع

خط بیان قدرت و دیکتاتوری صالح ـ پا بپای هم در حرکت بودند و 

نمایندگان هر کدام از آن دو خط مشخص بودند و با وجودی که هر کدام 

از آن دو خط مشخصه خود را داشت، بدلیل روی هم قرار گرفتن منافع 

نها چوب الی دو خط در مقابل خط استبداد داخلی و سلطه خارجی نه ت

کردند و با هم  گذاشتند بلکه متحد و همآهنگ عمل می چرخ یکدیگر نمی

 که مسئله نفت و نهضت ملّّی آغاز گردید.  آمدند تا این به جلو می

در این نهضت بطور آشکار دکترمصدّق و کاشانی رهبران دو خط 

بودند که متحد و همآهنگ با هم برای پیروزی ملی شدن نفت مبارزه 

دند. قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور به تصویب مجلس کر می

رسید و برای اجرای آن دکترمصدّق با زیرکی و تیزبینی مخصوص به خود 

وزیری انتخاب شد و سرانجام بساط استعمار انگلیس از کشور  به نخست

که دو خط یاد شده همآهنگ و متحد  برچیده شد. در این دوران تا زمانی

ای و هم روشنفکران، قشر  که از پشتوانه توده ر به اینکردند، نظ عمل می

تحصیل کرده و سیاسیون ملی باالی جامعه را با خود همراه داشتند، 

 ها به زانو در آوردند.  موفق بودند و انگلیس را در همۀ جبهه

عوامل داخلی و خارجی که از مشخصات هر دو خط آگاهی داشتند 

ر دو خط را نیز شناسائی کرده بودند، و نقاط ضعف افراد و قدرت طلبان ه

 آن دو را در تقابل با یکدیگر قرار دادند. 

برنامه کودتاچیان برای حذف خط اول با کمک خط دوم ریخته شد. 

خطی که ظاهراً تودۀ مردم ناآگاه را بدنبال خود داشت یعنی خط نوری، 

ار داده کاشانی، بهبهانی و بقایی به رهبری کاشانی رو در روی خط اول قر

شد و در نتیجه شکاف بین دو خط، زمینه داخلی کودتا توسط خط دوم 

 فراهم گردید و کودتاچیان موفق به کودتا و حذف خط اول گردیدند. 
کودتا که با همکاری و همیاری خط دوم به ثمر نشسته بود، مردم را 

 مأیوس و دلسرد کرده و از صحنه حذف گردیدند. 

و مسلط شدن بر اوضاع و حذف مردم، از  کودتاچیان بعد از پیروزی

خط دوم بدلیل همراهی کردن با خط اول در پیروزی نهضت ملی نفت، 

بدست رهبر خط اول که دل خوشی از او نداشتند، دست بکار شدند و 

 نشین ساختند.  ابتدا آنها را هتک حیثیت کرده و سپس خانه

از شکست  بخشی از خط آزادی و استقالل بدون تجربه آموزی الزم

نهضت که در اثر نقاط ضعف و نداشتن سازماندهی الزم کودتای پوشالی 

به ثمر رسیده بود، بعد از استقرار کودتا به خود آمدند و از طریق تشکیل 

نهضت مقاومت ملی علیه کودتاچیان وارد عمل شدند و سرانجام جبهه 

« لیتا»ای روشنفکر سیاسیِ  ملی دوم تشکیل گردید و باز بعنوان عده

بدون پرداختن به سازماندهی و شرکت مردم در آن به تالشی نافرجام 

دست زدند که سرانجام، اندک مدتی پس از تشکیل متالشی و انحالل آن 

 را اعالن کردند. 

خط اول در خارج از کشور و با الهام و رهنمود از رهبر نهضت دکتر 

جبهه مصدّق دست به تشکیل جبهه ملی سوم زد و مدتی تحت نام 

{ امّا کمی بعد، این 311داشتند}، همگی با هم همکاری و فعالیت 0سوم

{ 313خط به دو شقه مذهبی و غیرمذهبی تقسیم و از هم جدا شدند.}

ها جبهه سوم را ادامه  دوم بازگشتند و مذهبی  ها به جبهه ملی غیرمذهبی

 و باز بدون پرداختن به سازماندهی عالقمندان به خود، با جمع دادند

زاده،  صدر، قطب شدن تعدادی شخصیت که اهم آنها عبارتند از: بنی

زاده، حبیبی، کارگشا، یزدی و... با تعدادی  چمران، تکمیل همایون، تقی

هوادار و دوست هر کدام از آنها خبرنامه جبهه ملی سوم را که آقای 

 اندازی و منتشر زاده پیشنهاد داده بود و انتشارات مصدق را راه دکترتقی

کردند. اما هر کدام از آقایان طرفداران خود را در ایران و خارج از کشور 

داشتند. و همۀ اینان که پیرو خط اول و مصدقی بودند، بودن مشورت و 

علم جدائی برافراشتند و جبهه ملی  10تبادل نظر با هم، به ناگاه در سال 

ها  ملی سوم و نهضت آزادی تقسیم شد و نهضت آزادی  سوم به جبهه

 روزنامه پیام مجاهد را بعنوان ارگان خود انتشار دادند.

، با 0341بروجردی در فروردین  اهلل خط دوم سال بعد از فوت آیت

تمام ویژگیهای خود وارد صحنه مبارزات سیاسی ـ مذهبی شد و در 

مقابل حکومت قد علم کرد. دو خط که تا آن زمان بهم درآمیخته و منافع 

دا کرده بودند، بویژه بخش مذهبی خط اول بدون مشترکی به ظاهر پی

که دست به سازماندهی مردم بزنند و خط خود  توصیه مصدق و بدون این

را روشن و آشکارا به مردم توضیح دهند، به حمایت و یاری رساندن به 

 خط دوم که اینک رهبری مشخص یافته بود، برخاستند. 

ای در بین  العاده وقها که با تودۀ مردم عجین و نفوذ ف خط دومی

مردم داشتند، توانستند از طریق مسجد، منبر، حسینیه، بازار و دستجات 

محرم  01که بعد از  نفوذ خود را گسترش دهند تا این )ع(عزاداری حسین

رهبر اصلی آن آقای خمینی دستگیر و بازداشت و سپس تبعید  41سال 

 گردید. 

ی مذهبی آن که خود را ها و بویژه قشر متدین و ملی و مل خط اولی

ها رفته و  پوشانده بودند قادر نبودند که به میان توده« الیت»ای از  در هاله

به نحوی نفوذ خود را در بین آنان گسترش دهند و به سازماندهی و جا 

 انداختن خط خود بپردازند.

توان گفت، خط اول حضور به معنای حضور در بین توده نداشت  می

حضور داشت در خط دوم ادغام شده و یا در کنار آن  و در جاهائی هم که

بود و یا حداقل از رهبری سیاسی مذهبی و جا انداختن آن در سلسله 

کرد. خط دوم با  مراتب روحانیت و تودۀ مردم حمایت و پشتیبانی می

مختصات ویژه خود به حرکت ادامه داد و در حرکت خود نه تنها به خط 

ها و لغات مورد عالقه خط  با بکارگیری ترم کرد بلکه ها تعرض نمی اولی

اول نظیر ملی، مجلس شورای ملی، آزادی، استقالل، حکومت ملی، قانون، 

ای از آنها دست داد  انتخابات آزاد، و... چنین فکری به بخش قابل مالحظه

 خواهند و در انتظار آمدنش هستند.   که این همان ناجی است که آنها می

ای از زمان  اول و پیشبرد آن بود و در برهه مصدق که بیانگر خط

توده وسیعی از مردم آن دوره را به خود جلب کرده بود، با کودتا و زندانی 

شدن و سپس تبعید در احمدآباد تا آخرین لحظه حیات، طرفدارانش نه 

تنها نتوانسته بودند، نیروی مردمی را در اطراف خود حفظ کنند بلکه با 

در صحنه مبارزه آنچه را که داشتند از دست  وارد شدن به خط دوم

ها توفیق نیافتند که وحدت  دادند. وقتی انقالب اوج گرفت حتی خط اولی

                                                           

ـ جبهه ملی سوم برحسب گزارش سرهنگ غالمرضا نجاتی، در تاریخ سیاسی 0
، با 0344شور، در تابستان ، در داخل ک330بیست و پنج سالۀ ایران، جلد اول، ص 

شرکت نهضت آزادی، حزب ملت ایران، حزب مردم ایران، حزب سوسیالیست 
خلیل ملکی و سازمان دانشجویان جبهه ملی، موجودیت خود را رسماً اعالم کرده 
ولی نظر به اینکه سازمان جدید متناسب با جو اختناق و شرایط جدید نبود، دیری 

 نپائید. 
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ای  و یا حتی اتفاق صوری خود را نسبت به یک سازمان واحد و یا جبهه

ها و بویژه رهبر آن آقای خمینی که  حفظ کنند و در عوض خط دومی

 هنوز: 

 داشت ها واهمه ـ از خط اولی

ـ قول و قرارهای داده شده در پاریس به ملت ایران و جهان هنوز 

تازه بود و امکان نبود بطور آشکار نظر خود را در مورد مفاهیم ذکر شده 

 عنوان کند و تطبیق آن را با خط خودش آشکار سازد. 

ـ بخشی از جامعه وقتی مشاهده کردند که حداقل بخش ملی، ملی 

خط دوم همآهنگ و پشتیبان آنست و رهبری آن  مذهبی خط اول با رهبر

را گردن نهاده است الجرم شک و شبهه از آنان رخت بر بسته بود و به 

 خط دوم پیوستند. 

ـ اکثر روحانیون موافق خط اول، روشنفکران و سیاسیون به خاطر 

ور و عجین شده بودند که در ذهن  حذف شاه چنان در خط دوم غوطه

آمد،  ک خط و آن هم خط رهبریت به حساب میطرفداران خود، همه ی

 خط دیگری در صحنه نماد خارجی نداشت. 

، شخصیتی و یا سازمانی با همان قابلیت، 0ـ بعد از فوت دکترمصدق

محبوبیّت، تجربه که بتواند اعتماد، توده را به خود جلب کند وجود 

گیری و پیروزی انقالب  نداشت و بنابر این خط اول در مرحلۀ اوج

صاحب بود. باقیماندۀ موافقین خط دکترمصدق نیز نتوانسته بودند،  بی

نشان دهند که وارث و صاحب حقیقی آن خط هستند و در نتیجه دو خط 

چنان با هم مشتبه و عجین شده بود که رهبر خط دوم، صاحب خط اول 

شد و با عرضه کردن هر دو خط به مثابه خط اصیل آزادی  نیز شناخته می

توانست تودۀ مردم را به خود جلب و جذب کند و لذا به ایجاد  و استقالل

های مردمی در جهت پیشبرد انقالب پرداخته گردید. طرف مقابل  شبکه

های الزم مردمی به منظور ایجاد نیروی مردمی و  نه تنها از ایجاد شبکه

هدایت آن در جهت خط اول ناتوان و غافل ماند بلکه به هنگام پیروزی و 

های  رف پیروزی انقالب، نهضت آزادی که بخشی از ملّّی مذهبییا در ش

خط اول و با سابقه مبارزاتی روشن بودند، بدون اطالع و همآهنگی از 

ها در  سایر موافقین خط اول و یا حداقل افراد سرشناس آن با خط دومی

شد شرکت  یک وحدت و همکاری که نوعی توافق نانوشته محسوب می

دوم و بویژه رهبر آن که رهبر انقالب نیز بود، چون کردند و صاحبان خط 

دیدند و جامعه نیز آماده پذیرش آنها برای  توان اداره کشور را در خود نمی

ها و دوستانشان را جلو انداختند و ظاهراً دولت  اداره کشور نبود، نهضتی

های  برنامه»را به آنها واگذار کردند، امّا بقول مرحوم بازرگان که آنها: 

 ، خط خود را دنبال کردند. «1خودشان را گام به گام دنبال خواهند کرد

گیری، دولت موقت و  با اشغال سفارت آمریکا و ایجاد بحران گروگان

یا نهضت آزادی گرچه بکلی طرد نشد امّا از صحنه اصلی اداره کشور و 

 دخالت جدی در سرنوشت آن حذف گردید. 

ها و اقشار  یران به میان تودهصدر که به محض ورود به ا آقای بنی

حلهای  مختلف مردم رفت و به مطرح کردن مسائل و مشکالت کشور و راه

آن پرداخت، توانست نظرها را به خود جلب و جذب کرده و اسالم را به 

 مثابه آزادی به جامعه عرضه کند. 

آقای خمینی رهبر انقالب و رهبر خط دوم و بیانگر اسالم قدرت که 

ه کشور با دیکتاتوری صالحه بود و اساس کارش را بر توازن قوا موافق ادار

گذاشته بود و چون هنوز مطمئن نبود که خط دوم توان و آمادگی اداره 
                                                           

اسفند  04برد در  که در تبعید و تنهایی به سر می ق همچنانـ دکتر محمد مصد0ّ
 دارفانی را وداع گفت. 0343

ـ سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاریان. مهندس فرامز معتمد 1
دزفولی، چاپ دوم، پشت جلد، به نقل از سخنرانی مهندس بازرگان مورخ 

11/00/0331. 

کشور و قبضه کردن قدرت را دارد و شدیداً تمایل داشت که رهبریش 

کرد که آقای  محفوظ و مصون از تعرض باشد. در آن مقطع فکر نمی

در خط اول است. بوی بعنوان فردی سیاسی،  صدر بطور کامل بنی

شناس و اقتصاددان که توان و استعداد هدایت کشور را  دانشمند و اسالم

دارد و اگر قلباً هم متمایل به خط اول است با رهبری و زیرکی خاص خود، 

کرد از  نگریست و فکر می وی را در خط دوم مهار و نگه خواهد داشت می

 ر جهت استقرار خط دوم خواهد برد. های الزم را د او بهره

به نظر من و موافق اسناد موجود، به هنگام انتخابات ریاست 

صدر ندانیم،  جمهوری اگر آقای خمینی را حامی و پشتیبانی آقای بنی

ماند که وی در آن انتخابات خنثی عمل کرده است  حداقل جای شک نمی

کرد که احساس کند  و همین خنثی بودنش برای جامعه آن روز کفایت می

 صدر است.  آقای خمینی نظر و میلش بر بنی

صدر چنان در بین تودۀ مردم نفوذ پیدا کرده بود که  به هر حال بنی

درصد آراء را به خود  71جمهوری، بیش از  توانست در انتخابات ریاست

اختصاص دهد و خط دوم را در این مرحله مواجه با شکست گرداند. آقای 

صدر دائم در خلجانات روحی بود، تا  ل خودش در مورد بنیخمینی که بقو

ایشان در میدان آزادی و کمی بعد از آن که بروی  19آبان  18سخنرانی 

صدر از خط اول عدول نخواهد کرد و در  مسجّل نشده بود که آقای بنی

آن خط ثابت و استوار خواهد ماند، با حفظ توازن قوا از وی حمایت 

به بعد در حذف و یا مهار جدّی وی در حد  19من سال کرد. اما از به می

جمهور تشریفاتی، که بتواند از استعداد، توانائی و محبوبیتش  یک رئیس

در حدّ کارگزار روحانیت حاکم، از وی بهره ببرد، شک به خود راه نداده 

 است. 

صدر هم با تاکتیکهای بعضاً ناصواب که در جای جای کتاب  آقای بنی

ده است، امکانات و اهرمهایی که داشت، از دستش بدر رفت شرح داده ش

و بدین سان زمینه موفقیت کودتای خط دوم بر خط اول فراهم گشت و 

که ممکن  خط دوم پیروزی خود را بر خط اول قطعی ساخت در صورتی

بود با بکارگیری بعضی تمهیدات و ادراک به موقع که آقای خمینی، 

قرار دارد و تنها همه چیز بر کاکل آقای شخصاً در مرکز معادله قدرت 

چرخد و نیز درک به موقع حساسیتهای آقای خمینی و  بهشتی نمی

های طرف مقابل را علیه خود، از جانب آقای  برخورد صحیح با آن، حربه

خمینی خنثی کند و یا فکر دیگری کرد و از تودۀ حامی خود که بر اثر 

تفاوتی و یا  مجاهدین، بیمشتبه شدن خط اول و دوم، به خط دوم، 

 وادادگی دچار شده بودند، جلوگیری بعمل آورد و حداقل زمان را خرید. 

 

   که شب تیره چه زایدگفتم تو چه دانی 

 بشکیب و صبوری کن تا شب بنهد بار            
 

 و خدا داناتر است

 محمد جعفری
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ل انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، پاریس و تحوـ 0
 .4، ص 0383انتشارات برزاوند، 

 .31، ص 0333مهدی بازرگان، چاپ سوم انقالب ایران در دو حرکت، ـ 1

 دکتر بهشتی. ، مصاحبه با 03093، شماره 19تیر ماه  30روزنامه اطالعات، ـ 3

 همان سند. ـ 4

ومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با شصت سال خدمت و مقاـ 1
 . 191و  188سرهنگ غالمرضا نجاتی، ج دوم، ص 

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 3
 . 389، ص 0383انتشارات برزاوند 

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکترغالمعلی صفاریان، مهندس فرهاد ـ 7
 .144، ص 0383م معتمد دزفولی، چاپ دو

 همان سند.ـ 8

شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس بازرگان در گفتگو با ـ 9
 .188ـ  189سرهنگ نجاتی، ج دوم، ص 

 .3گیری و جانشینان انقالب، محمد جعفری، ص  گروگانـ 01

 همان سند. ـ 00

 . 31، ص0333مهدی بازرگان، چاپ سوم انقالب ایران در دو حرکت، ـ 01

پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات ـ 03
و سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر  389، ص 0383برزاوند 

 .033، ص 0383معتمد دزفولی، چاپ دوم  صفاریان، مهندس 

 .1، ص01341، شماره 17بهمن  19کیهان، یکشنبه ـ 04

 همان سند. ـ 01

ل انقالب از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات پاریس و تحوـ 03
 . و از جمله نگاه کنید به:111، ص 0383برزاوند 

http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39788-

1114&res_ at=xri:dnsa&rft_dat=xri:dnsa:article:CIR10119 
 . 111ـ  113همان سند، ص ـ 07
وشش دکتر غالمعلی صفاریان، مهندس فرامز سقوط دولت بازرگان، به کـ 08

، پشت جلد به نقل از سخنرانی مهندس 0381معتمد دزفولی، چاپ دوم 
 .11/00/0331مهدی بازرگان مورخ 

 .003، ص 0333مهدی بازرگان، چاپ سوم انقالب ایران در دو حرکت، ـ 09

 همان سند. ـ 11

 .007ـ008همان سند، ص ـ 10

صل سوم و پنجم کتاب پاریس و تحول انقالب ایران از نگاه کنید به فـ 11
 .0383آزادی، به استبداد، محمد جعفری، انتشارات برزاوند 

 ، محمد جعفری. «گیری و جانشینان انقالب گروگان» نگاه کنید به کتاب ـ 13

صدر  فر در جلسه طرح و عدم کفایت سیاسی بنی سخنرانی آقای معینـ 14
 . 0331داد خر 31در مجلس در تاریخ 

، اطالعیه آقای 01840، شماره 0318اردیبهشت  9اطالعات، شنبه ـ 11
 صدر در مورد ادامه بحث آزاد.  بنی

، محمد جعفری، «گیری و جانشینان انقالب  گروگان»نگاه کنید به کتاب ـ 13
 فصل اوّل.

 همان سند. ـ 17

 .473صدر، ص  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ 18

 .0337جانب با آقای اسمعیل ناطقی در تهران در سال گفتگوی اینـ 19

 همان گفتگو.ـ 31

صدر،  نگاه کنید به دو نامه نوشته شده به آقای خمینی، علیه آقای بنیـ 30
 آقای هاشمی رفسنجانی.« عبور از بحران»مندرج در کتاب 

ها، از مسعود  ها و مصلحت کتاب گفتگو با هاشمی رفسنجانی، حقیقتـ 31
 .  39ـ  38، ص 0378اپ نصیری، چ

http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_%20at=xri:dnsa&rft_dat=xri:dnsa:article:CIR01529
http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_%20at=xri:dnsa&rft_dat=xri:dnsa:article:CIR01529


 

 031 

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 33
 .117، ص 0383انتشارات برزاوند، 

 .171همان سند، ص ـ 34

 . 173همان سند، ص ـ 31

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاریان، مهندس معتمد ـ 33
 دکتر ابراهیم یزدی. در گفتگو با  319، ص 0383دزفولی، چاپ دوم 

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 37
 .174و  170، ص 0383انتشارات برزاوند، 

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر صفاریان، مهندس معتمد ـ 38
 . 319، ص 0383دزفولی، چاپ دوم 

 . 33ـ  33و ص  17، ص 01صحیفه نور، رهنمودهای آقای خمینی، جلد ـ 39

 ، ص اوّل و دوم. 01917، شماره 18دی  13کیهان، چهارشنبه ـ 41

مصاحبه هفتگی  1، ص 03111، شماره 18دی  13اطالعات، چهارشنبه ـ 40
 دکتر بهشتی انجام نشد. 

، افشاگری کارکنان 1، ص 01918، شماره 18دی  19کیهان، شنبه ـ 41
 دادگستری. 

مصاحبه اختصاصی اطالعات با  1، ص 18دی  07اطالعات، دوشنبه ـ 43
 صدر.  بنی

 همان سند. ـ 44

پیام امام در مورد  4، ص 03101، شماره 0318آذر  01اطالعات، شنبه ـ 41
 پرسی قانون اساسی.  همه

 .9، ص 030، شماره 18آذر  01انقالب اسالمی، شنبه ـ 43

 همان گفتگو. ـ 47

 .13همین نوشته، ص ـ 48

 . 11/3/0319صدر مورخ  ینجانب به آقای بنیقسمتی از نامه اـ 49

بازرگان، نامزد  01، ص 03133، شماره 0318دی  1اطالعات، یکشبنه ـ  11
 ریاست جمهوری است. 

سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غالمعلی صفاریان، مهندس ـ  10
گفتگو با مهندس محمد  011، ص 0383فرامز معتمد دزفولی، چاپ دوم 

 آزادی ایران.  توسلی عضو نهضت

اصغر حاج سیدجوادی، در تاریخ  گفتگوی اینجانب با آقای علیـ  11
 ، در پاریس. 18/3/1113

اطالعات رسیده از طریق یکی دو تن از دوستان حوزه علمیه قم به ـ  13
 روزنامه. 

 ، ص اوّل. 03110، شماره 18دی  11شنبه  اطالعات، سهـ  14

 .111وایای تاریک، ص الدین فارسی ز خاطرات آقای جاللـ  11

 .114همان سند، ص ـ  13

انقالب و پیروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عباس بشیری، زیر ـ  17
 .414، ص 0383نظر محسن هاشمی 

 همان سند.ـ  18

 .411همان سند، ص ـ  19

 .411ـ  413همان سند، ص ـ  31

 .1، ص 071، شماره 18بهمن  3انقالب اسالمی، شنبه ـ  30

 .01و  0، ص 079، شماره 18بهمن  01اسالمی، چهارشنبه انقالب ـ  31

 .3و  0، ص 013، شماره 18دیماه  3انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  33

صدر  درس تجربه در گفتگو با حمید احمدی خاطرات ابوالحسن بنیـ  34
جمهوری ایران، انتشارات انقالب اسالمی، چاپ اوّل آبان  اولین رئیس

 .313ـ  314، ص 0381

 . 3گیری و جانشینان انقالب، محمد حعفری، ص  گروگانـ  31

 . 1و  0، ص 034، شماره 18دی  11انقالب اسالمی، شنبه ـ  33

متن پیام کنگره انقالب اسالمی به آقای خمینی را در روزنامه انقالب ـ  37
 ، مطالعه فرمائید.1، ص 093، شماره 18بهمن  19اسالمی، دوشنبه 

 .093، شماره 18، بهمن 19 انقالب اسالمی، دوشنبهـ  38

، ص 1110اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوریه  خاطرات آیتـ  39
 . 03/0/38، نامه به آقای منتظری مورخ 313

، 078، ص 0331، چاپ وزارت ارشاد اسالمی 08صحیفه نور، جلد ـ 71
 سخنرانی آقای خمینی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان.

 صدر در همان زمان.  کرات با دوستان بنیاز مذا ـ70

، بیانیه اعالم مودیت 01341، شماره 0317بهمن  19کیهان، یکشنبه ـ 71
 حزب جمهوری اسالمی. 

 .1، ص 031341، شماره 18بهمن  00اطالعات، پنجشنبه ـ 73

 .4، ص03133، شماره 18بهمن  04اطالعات، یکشنبه ـ 74

 ، نامه سران حزب به آقای خمینی.عبور از بحران، هاشمی رفسنجانیـ 71

 .17، ص 01صحیفه نور، ج ـ 73

 ، ص اوّل. 111، شماره 31خرداد  7انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 77

 .0318گفتگوی اینجانب با آقای علی امیر حسینی در اسفند ماه ـ 78

الدین  عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی و موافق خاطرات آقای جاللـ 79
 فارسی. 

 . 07ـ08، ص 01حیفه نور، ج صـ  81

 .01و  0، ص 19فروردین  01انقالب اسالمی، یکشنبه ـ  80

 .3، ص 01997، شماره 19اردیبهشت  11کیهان، پنجشنبه ـ  81

 .011، ص 01صحیفه نور، ج ـ  83

، ائتالف بزرگ 00، ص01917، شماره 18اسفند ماه  18شنبه  کیهان، سهـ  84
 از طرف ما نبوده است. 

 ند. همان سـ  81

 همان سند. ـ  83

 .9، ص 01998، شماره 19اردیبهشت  17کیهان، شنبه ـ  87

 .481صدر، ص  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ  88

 صدر با دوستان و همکارانشان در آن دوران. ـ از بحثهای آقای بنی 89

 .487صدر، ص  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ 91

 همان سند. ـ 90

گیری و جانشینان انقالب، از محمد جعفری، ص  نک. کتاب گروگار.ـ 91
037. 

 . 01و  0، ص 01914، شماره 18بهمن  08کیهان، پنچشنبه ـ 93

 .01، ص 03171، شماره 18بهمن  11اطالعات، شنبه ـ 94

زاده رئیس دانشگاه ملی  گفتگوی اینجانب با آقای دکترعبدالصمد تقیـ 91
 .19فروردین  19یا  18در تاریخ 

ستاد احزاب و  3، ص 01973، شماره 19فروردین  31ن، شنبه کیهاـ 93
 روز باید برچیده شود.  3گروهها در دانشگاه ظرف 

مصاحبه رادیو و  3، ص 01973، شماره 19فروردین  31شنبه  کیهان، سهـ 97
 صدر و اطالعیه اول شورای انقالب.  تلویزیونی آقای بنی

روزنامه  19اردیبهشت  0براساس اطالعات دریافت شده، سرمقاله ـ 98
 انتشار پیدا کرد. ...« نباید گذاشت که »انقالب اسالمی تحت عنوان 

ـ قسمتی از نوار آقای دکتر آیت علیه ریاست جمهوری که در روزنامه 99
 انقالب اسالمی انتشار پیدا کرد. 

با معرفی شورای  3، ص 01944، شماره 18اسفند  03کیهان، دوشنبه ـ 011
 مشی رادیو و تلویزیون تعیین شدسرپرستی خط 

نباید »، سرمقاله 137، شماره 19اردیبهشت  0انقالب اسالمی، دوشنبه ـ 010
 از محمد جعفری.« گذاشت که...

 . 139، شماره 19اردیبهشت  3انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 011

 .018  ، ص0333مهدی بازرگان، چاپ سوم انقالب ایران در دو حرکت، ـ 013

 . 131، شماره 19فروردین  31انقالب اسالمی، شنبه ـ 014

 . 133، شماره 19فروردین  30انقالب اسالمی، یکشنبه ـ 011

 .139، شماره 19اردیبهشت  3انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 013
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 .140، شماره 19اردیبهشت  3انقالب اسالمی، شنبه ـ 017

احیای  00، ص 01973، شماره 19فروردین  13شنبه  کیهان، سهـ 018
 کشاورزی نخستین برنامه رئیس جمهوری در خوزستان است. 

، دکتر 3ص  9، ص 01971، شماره 19فروردین  18کیهان، پنجشنبه  ـ019
 باهنر: در مورد تغییر نظام دانشگاهها. 

 همان سند. ـ 001

بقلم اینجانب محمد جعفری « احیای خوزستان»نگاه کنید به سرمقاله ـ 000
 133، شماره 19فروردین  17مه انقالب اسالمی، چهارشنبه که در روزنا

 درج گردیده است.

 .9، ص 01971، شماره 19فروردین  18کیهان، پنجشنبه ـ 001

صدر: دانشگاه  . بنی3، ص 01973، شماره 19فروردین  31کیهان، شنبه ـ 003
 جای تبدیل شدن به ستاد نیست. 

 همان سند. ـ 004

بیانیه شورای  3، ص 01977، شماره 19روردین ف 30کیهان، یکشنبه ـ 001
 انقالب درباره دانشگاهها. 

ستون چهارم.  1، ص 01978، شماره 19اردیبهشت  0کیهان، دوشنبه ـ 003
 جمهوری.  رئیس

 همان سند، ص آخر، دکتر حبیبی.  ـ007

 همان سند. ـ 008

 همان سند. ـ 009

 همان سند. ـ 011

 همان سند. ـ 010

، ص آخر، امام: دانشگاهها باید تغییر 19اردیبهشت  1شنبه  هکیهان، سـ 011
 بنیادی بکند. 

صدر،  ، ص اول بنی01979، شماره 19اردیبهشت  1شنبه  کیهان، سهـ 013
 اصول انقالب فرهنگی را اعالم کرد. 

، ص اول کنکور 01984، شماره 19اردیبهشت  9شنبه  کیهان، سهـ 014
 شود.  ار میامسال بعد از تعیین ضوابط برگز

 ، ص اول. 01990، شماره 19اردیبهشت  08کیهان، پنجشنبه ـ 011

 همان سند. ـ 013

 همان سند. ـ 017

 ، ص آخر. 01991، شماره 19اردیبهشت  11کیهان، شنبه ـ 018

 همان سند. ـ 019

 ، ص آخر. 01993، شماره 19اردیبهشت  10کیهان، یکشنبه ـ 031

کنکور امسال  1، ص 00111، شماره 19ت اردیبهش 19کیهان، دوشنبه ـ 030
 شود.  دو ماه قبل از بازگشایی دانشگاهها برگزار می

 همان سند. ـ 031

، ص آخر قطعنامه مجمع 00114، شماره 19خرداد  3کیهان، شنبه ـ 033
 حوزه دانشگاه انقالب فرهنگی. 

طرح پیشنهادی  9، ص 00101، شماره 19خرداد  08کیهان، یکشنبه ـ 034
 ید دانشکده حقوق تسلیم مجلس و رئیس جمهور شد. اسات

. به فرمان امام 01، ص 00109، شماره 19خرداد  14کیهان، شنبه ـ 031
ریزی و خط مشی فرهنگی کشور  خمینی هیأتی مسئول شورای برنامه

 شد. 

 همان سند، نخستین جلسه ستاد شورای انقالب فرهنگی. ـ 033

تشکیل ستادهای  3، ص 00110شماره ، 19خرداد  13کیهان، دوشنبه ـ 037
 چند گانه انقالب فرهنگی اعالم شد. 

 همان سند. ـ 038

تشکیل ستادها  3، ص 00110، شماره 19خرداد  13کیهان، دوشنبه ـ 039
 چند گانه انقالب فرهنگی. 

 همان سند. ـ 041

 همان سند. ـ 040

 همان سند. ـ 041

 . 9، ص 00113، شماره 19خرداد  18کیهان، چهارشنبه ـ 043

، ص آخر آخرین 00191، شماره 19شهریور  11شنبه  کیهان، سهـ 044
 تصمیمات درباره بازگشایی و پاکسازی دانشگاهها.

 ، ص آخر. 00131، شماره 19مرداد  09کیهان، یکشنبه ـ 041

 . 9، ص 00113، شماره 19خرداد  18کیهان، چهارشنبه ـ 043

 همان سند. ـ 047

، درباره تعطیل یا باز 1، ص 00111، شماره 19خرداد  30کیهان، شنبه ـ 048
 بودن دانشگاهها هنوز تصمیمی گرفته نشده است. 

 همان سند. ـ 049

 ستاد انقالب فرهنگی.  03همان سند، ص ـ 011

، ص آخر. دانشگاهها از اول 00131، شماره 19تیر  1کیهان، پنجشنبه ـ 010
 شوند.  مهر ماه به تدریج باز می

 مان سند. هـ 011

، سرنوشت 1، ص 00139، شماره 19تیر  07شنبه  کیهان، سهـ 013
 دانشگاهها. 

 همان سند، رهنمودهای امام. ـ 014

 ، ص آخر. 00131، شماره 19مرداد  09کیهان، یکشنبه ـ 011

 .1، ص 00139، شماره 19تیر  07شنبه  کیهان، سهـ 013

، ص آخر، آخرین 00191، شماره 19شهریور  11شنبه  کیهان، سهـ 017
 تصمیمات درباره بازگشایی و پاکسازی دانشگاهها. 

 ، رهنمود امام. 1، ص 00193، شماره 19تیر  07شنبه  کیهان، سهـ 018

دانشگاهها نیمسال  00، ص 00111، شماره 19مرداد  1کیهان، یکشنبه ـ 019
 اول تعطیل است. 

، تعطیل 01، ص 00133، شماره 19مرداد  03کیهان، پنجشنبه ـ 031
 دانشگاهها در نیمسال اول قطعی است. 

 ، ص آخر. 00131، شماره 19مرداد  09کیهان، یکشنبه ـ 030

 ، ص آخر. 00191، شماره 19شهریور  11شنبه  کیهان، سهـ 031

 همان سند. ـ 033

 همان سند.ـ 034

، تعطیل یا باز بودن 1، ص 00111، شماره 19خرداد  30کیهان، شنبه ـ 031
 ها.دانشگاه

 ، ستاد انقالب فرهنگی.03همان سند، ص ـ 033

 .004قرآن، سوره هود قسمتی از آیه ـ 037

 ، سرمقاله. 174، شماره 19خرداد  08انقالب اسالمی، یکشنبه ـ 038

 ، سرمقاله. 401، شماره 19آذر  01انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 039

 ، سرمقاله. 114، شماره 0331خرداد  03انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 071

، ص 1110قالب اسالمی، فوریه اهلل منتظری، انتشارات ان خاطرات آیتـ 070
131 

 .133همان سند، ص ـ 071

 همان سند. ـ 073

 .338پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص ـ 074

 جراید روز کشور. ـ 071

 جراید روز کشور. ـ 073

 انقالب اسالمی در هجرت. ـ 077

 همان سند.ـ 078

یک »سرمقاله  114شماره  0331خرداد  03انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 079
 «. سال و اندی پس از...

 .473عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص ـ 081

 . 371پس از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص ـ 080

 انقالب اسالمی در هجرت، شماره .ـ 081

، ص 1110می فوریه اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسال خاطرات آیتـ 083
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 .448همان سند، ـ 084

اهلل میثمی، ج اول، ص  از نهضت آزادی تا مجاهدین، خاطرات لطفـ 081
017. 

 همان سند. ـ 083

 .001همان سند، ص ـ 087

 .019همان سند، ص ـ 088

 .001همان سند، ص ـ 089

 .001همان سند، ص ـ 091

 همان سند.ـ 090

 .00130، شماره 19د مردا 04شنبه  کیهان، سهـ091

، خلخالی، چرا به 01، ص 00130، شماره 0319مرداد  04شنبه  کیهان، سهـ 093
 آیت رأی مخالف دادم؟

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه مطالعات ـ 094
 .119، چاپ اوّل، ص 0377پژوهشهای سیاسی 

 .101همان سند، ص ـ 091

 .111همان سند، ص ـ 093

 .111ـ  113همان سند، ص ـ 097

 . 113ـ 111همان سند، ص ـ 098

 .131ـ  133همان سند، ص ـ 099

 .114همان سند، ص ـ 111

 .130همان سند، ص ـ 110

 .131ـ  133همان سند، ص ـ 111

 .134همان سند، ص ـ 113

 .131ـ  133همان سند، ص ـ 114

 .131همان سند، ص ـ 111

خمینی، حمید روحانی )زیارتی(، جلد  بررسی و تحلیل نهضت امامـ 113
 . 93اوّل، ص 

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 117
 .443، ص 0383انتشارات برزاوند 

اهلل پسندیده انجام شده  با آیت 0319این بحث و گفتگو در اواخر سال ـ 118
 است. 

، ص 1110قالب اسالمی فوریه اهلل منتظری، انتشارات ان خاطرات آیتـ 119
14. 

 .11همان سند، ص ـ 101

 .13همان سند، ص ـ 100

 . 30همن سند، ص ـ 101

خاطرات دکتر مهدی حائری، طرح تاریخ شفاهی ایران مرکز مطالعات ـ 103
 .93ها وارد، ص  خاورمیانه دانشگاه

 ، ص1110اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوریه  خاطرات آیتـ 104
30 . 

خاطرات دکتر مهدی حائری، طرح تاریخ شفاهی ایران مرکز مطالعات ـ 101
 .91هاروارد، ص   خاورمیانه دانشگاه

 . 93ـ  94همان سند، ص ـ 103

 . 91همان سند، ص ـ 107

 . 91ـ 93همان سند، ص ـ 108

الدین مدنی، جلد دوم، چاپ سوم  تاریخ سیاسی معاصر، سید جاللـ 109
 . 04، ص 0331

، ص 1110اهلل منتظری انتشارات انقالب اسالمی، فوریه  خاطرات آیتـ 111
13. 

 . 31همان سند، ص ـ 110

اهلل کاشانی، محمد  ای از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت مجموعهـ 111

 . 018ـ  019، جلد چهارم، ص 0331ل دهنوی، چاپ او

مرکز مطالعات  خاطرات دکتر مهدی حائری، طرح تاریخ شفاهی ایرانـ 113
 .11خاورمیانه دانشگاه هاروارد، ص 

 .93همان سند، ص ـ 114

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 111
 .304، ص 0383انتشارات برزاوند 

، در تهران 0319گفتگوی اینجانب با موسی خان امیرحسینی در سال ـ 113
 و در منزل آن مرحوم.

، 0379فاشیستی از دین و حکومت، اکبر گنجی، چاپ اول پنجم تلقی ـ 117
 .047ص 

 .048همان سند، ص ـ 118

از گفتگوی اینجانب با چندین کانال مختلف که اینجانب را مجاز ـ 119
 اشان را فاش کنم.  اند که اسامی نشمرده

میراشرافی به  9، ص 01878، شماره 0318آذر  10کیهان، چهارشنبه ـ 131
 مرداد اعتراف کرد.  18کودتای شرکت در 

 ، ص اول. 01871، شماره 18آذر  08کیهان، یکشنبه ـ 130

 .00، ص 01879، شماره 18اذر  11کیهان، پنجشنبه ـ 131

 .00، ص 01889، شماره 18دی  4شنبه  کیهان، سهـ 133

 . 00، ص 01879، شماره 18آذر  11کیهان، پنجشنبه ـ 134

 همان سند.ـ 131

، انتقاد شدید 1، ص 03184، شماره 0318اسفند  7شنبه  ، سهاطالعاتـ 133
 االسالم امید از دکتر بهشتی و قدوسی.  حجت

 .9، ص 01878، شماره 18آذر  10کیهان، چهارشنبه ـ 137

شناس زندانی و زندانبان، محمد جعفری، ص  اوین، جلد دوم، جامعهـ 138
 . 004ـ  003

. دادستان 00، ص 398، شماره 19 آبان 11شنبه  انقالب اسالمی، سه ـ139
 کل انقالب. 

 .1، ص 01778، شماره 18مرداد  08کیهان، پنجشنبه ـ 141

 ، ص اول. 01911، شماره 18مرداد  08اطالعات، پنجشنبه ـ 140

 .111صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، جلد هشتم، ص ـ 141

 .113همان سند، ص ـ 143

تیر  01، پنجشنبه 04، ص 1گذرد، ج  ری چه میجمهو روزها بر رئیسـ 144
 .0319ماه 

 .1/4/0318انقالب اسالمی، ـ 141

 قسمتی از نامه احمد قابل.ـ 143

 همان سند. ـ 147

 ، ص اوّل. 01871، شماره 18آذر  08کیهان، یکشنبه ـ 148

 .9، ص 01873، شماره 18آذر  09کیهان، دوشنبه ـ 149

متن کامل نامه، در  1، ص 01877، شماره 18آذر  11شنبه  کیهان، سهـ 111
 همین شماره.

 .9، ص 01878، شماره 18آذر  10کیهان، چهارشنبه ـ 110

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 111
 .174ـ171، ص 0383انتشارات برزاوند 

، ، دادگستری جمهوری اسالمی ایران0319غائله چهاردهم اسفند ـ 113
 .313ـ317، ص 0334چاپ اول 

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه ـ 114
 .303، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اوّل 

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 111
 .139ـ171، ص 0383انتشارات برزاوند 

 .181همان سند، ص ـ 113

 .174همان سند، ص ـ 117

 . 3، ص 01773، شماره 0318مرداد  03شنبه  کیهان، سهـ 118
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 همان سند. ـ 119

 .01، 04، ص 01874، شماره 0318مرداد  17کیهان، شنبه ـ 131

 ، ص اول.01913، شماره 0318مرداد  11اطالعات، شنبه ـ 130

 .371صدر، ص  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ 131

تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، پاریس و ـ 133
 .181، ص 0383انتشارات برزاوند 

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه ـ 134
به نقل از نامه حسین  114، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 

 .10/4/0333بنکدار به بقایی، مورخ 

، 11/0/0331ل از گزارش ساواک، مورخ به نق 104همان سند، ص ـ 131
 پرونده بقایی.

 ، پرونده بقایی. 4/3/0333همان سند، به نقل از گزارش ساواک، مورخ ـ 133

، 31/01/0339، به نقل از گزارش ساواک، مورخ 140همان سند، ص ـ 137
 پرونده بقایی.

ص پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 138
181. 

، ص 1110اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوریه  خاطرات آیتـ 139
001. 

 .003 ص، همانـ 171

، ص 0331الدین مدنی، ج دوم آبان  تاریخ سیاسی معاصر، سیدجاللـ 170
81 . 

 . 18همان سند، ص ـ 171

 .49ـ  11ص همان سند، ـ 173

 . 81همان سند، ص ـ 174

 . 30همان سند، ص ـ 171

 .311همان سند، جلد اول، ص ـ 173

 . 311همان سند، پارقی ص ـ 177

اهلل کاشانی از  ای از مکتوبات سخنرانیها و پیامهای آیت مجموعهـ 178
اسفند  13اهلل کاشانی ) مرداد تا درگذشت آیت 18فردای کودتای 

 .9، ص 4ج  (، محمد دهنوی،0341

 .01ـ00همان سند، ص ـ 179

 . 01ـ03همان سند، ص ـ 181

اهلل کاشانی از  ای از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت مجموعهـ 180
اسفند  13اهلل کاشانی ) مرداد تا درگذشت آیت 18فردای کودتای 

 .17ـ18، ص 4(، ج 0341

 . 31ـ31همان سند، ص ـ 181

 .13همان سند، ص ـ 183

 .18همان سند، ص ـ 184

 .70همان سند، ص ـ 181

 . 79همان سند، ص ـ 183

 .011همان سند، ص ـ 187

 .017همان سند، ص ـ 188

 .018همان سند، ص ـ 189

 .003همان سند، ص ـ 191

اهلل کاشانی،  ای از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت مجموعهـ 190
 .014ـ011گردآورنده محمد دهنوی، جلد چهارم، ص 

 311الدین مدنی، جلد اول، ص  تاریخ سیاسی معاصر، دکتر سیدجاللـ 191
 زیرنویس. 

زندگینامه سیاسی دکترمظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه مطالعات ـ 193
به نقل از گزارش دایرۀ تجسس  071، ص 0377و پژوهشهای اساسی 

 .0319دی  01ارتش، مورخ  1رکن 

مه ناصر بقایی به مظفر بقایی، مورخۀ ، به نقل از نا071همان سند ص ـ 194

4/3/0331. 

 .071ـ073همان سند، ص ـ 191

 .073همان سند، ص ـ 193

 .081همان سند، ص ـ 197

 .081همان سند، ص ـ 198

 همان سند. ـ 199

 .088ـ089همان سند، ص ـ 311

 . 099همان سند، ص ـ 310

، 0330ج اول  الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سیدجاللـ 311
 .179ـ181ص 

، 0331مرداد  18جنبش ملّّی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ـ 313
 .380ـ381، ص 0333سرهنگ غالمرضا نجاتی، چاپ سوم تابستان 

 .381همان سند، ص ـ 314

سالهای بحران خاطرات روزانه محمد ناصر صولت قشقائی از فروردین ـ 311
 .311ص ، دفتر پخش کتاب، 0331تا آذر  0319

، سرهنگ 0331مرداد  18جنبش ملّّی شدن صنعت نفت و کودتای ـ 313
 .171، ص 0331غالمرضا نجاتی، چاپ سوم 

اهلل کاشانی، محمد  ای از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت مجموعهـ 317
 .0331اردیبهشت  01، نقل از کیهان، 317ـ313دهنوی، جلد سوم، ص 

 .014 همان سند، جلد چهارم، صـ 318

گویند، پژوهش و برگردان دکتر احمد علی رجائی  اسناد سخن میـ 319
 .311، سند شماره 0014ـ0011میهن سروری )رجائی(، جلد دوم، ص 

 .311همان سند، سند شماره ـ 301

اهلل کاشانی از فردای  ای از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت مجموعهـ 300
(، 0341اسفند  13اهلل کاشانی ) یتتا درگذشت آ 31مرداد  18کودتای 

 .010محمد دهنوی، جلد چهارم، ص 

 .013همان سند، ص ـ 301

 .033ـ038همان سند، ص ـ 303

 .049همان سند، ص ـ 304

 .017همان سند، ص ـ 301

 همان سند.ـ 303

 همان سند.ـ 307

 .018همان سند، ص ـ 308

 همان سند.ـ 309

 .113همان سند، ص ـ 311

 .114، ص همان سندـ 310

 .113همان سند، ص ـ 311

اهلل عالمه محمد  تنبیه االمّه وتنزیه المّله یا حکومت از نظر اسالم، آیتـ 313
 .018حسین نائینی، ص 

الدین محمد الهیجی، چاپ پنجم  شرح گلشن راز، تألیف شمسـ 314
، انتشارات زوّار، مقدمه، ص پنجاه و پنج و پنجاه و شش از 0383

ارزش میراث »خالقی و عفت کرباسی، به نقل از محمدرضا برزگر 
 .171ـ173و  099ـ118الدین عربی، ص  و محی 008ـ011، ص «صوفیه

 .311الدین بن عربی، ص  همان سند، ص شصت به نقل از محیـ 311

 .198ـ  311همان سند، ص ـ 313

 . 311همان سند، صـ 317

 104بن عربی، ص الّّدین  همان سند، ص پنجاه و شش، به نقل از محیـ 318
 .101ـ 

الدین مدنی، جلد اول،  تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سیدجاللـ 319
 .173، ص 0330

اهلل کاشانی، محمد  ای از مکتوبات، سخنرانیها و پیامهای آیت مجموعهـ 331
 .30اسفند  9به نقل از کیهان  133دهنوی، جلد سوم، ص 
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 .30اسفند  9به نقل از کیهان  131همان سند، ص ـ 330

 .30اسفند  9، به نقل از کیهان 130همان سند، ص ـ 331

 .30اسفند  01، به نقل از کیهان 138همان سند، ص ـ 333

 .30اسفند  9، به نقل از کیهان 133همان سند، ص ـ 334

، سرهنگ 0331مرداد  18جنبش ملّّی شدن صنعت نفت و کودتای ـ 331
 .138، ص 0333غالمرضا نجاتی، چاپ سوم 

، سرهنگ 0331مرداد  18جنبش ملّّی شدن صنعت نفت و کودتای ـ 333
به نقل از ثریا،  133ـ134، ص 0333غالمرضا نجاتی، چاپ سوم 

ـ صفحه  0934اتوبیوگرافی، ترجمه از متن انگلیسی ـ چاپ نیویورک 
 . 84ـ 81

 .134ـ  133همان سند، ص ـ 337

 .01قرآن، سوره الذارّیات، آیه ـ 338

امه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه زندگینـ 339
 .139، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی 

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه ـ 341
 .191، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی 

 .31همان سند، ص ـ 340

 .301همان سند، ص ـ 341

 .303همان سند، ص ـ 343

 سند. همان ـ 344

 .309همان سند، ص ـ 341

عامل  11، ص اول و دوم 00141، شماره 0319تیر ماه  10کیهان، شنبه ـ 343
، مؤسسه مطالعات و «کودتای نوژه»کودتا دستگیر شدند و کتاب 
 .073، ص 0337پژوهشهای سیاسی، چاپ اول 

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه ـ 347
 .314ـ311، ص 0377پژوهشهای سیاسی مطالعات و 

 .311همان سند، ص ـ 348

 .313همان سند، ص ـ 349

 . 313ـ317همان سند، ص ـ 311

، یادداشت روز از 1، ص 00111، شماره 0319مرداد  1کیهان، یکشنبه ـ 310
 دکتر ابراهیم یزدی گزارش به موکلین در دادن رأی کبود به آیت.

ظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه زندگینامه سیاسی دکتر مـ  311
 .317، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 

. کتاب 119و  114، 143، 141ـ143، 133ـ134همان سند، صفحات ـ 313
زاده و کتاب پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی  خاطرات منصور رفیع

 .179ـ  181و  173، 171به استبداد، از محمد جعفری، ص 

نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه زندگیـ 314
، 141، 131ـ130، 117، 113، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 

 زاده. و کتاب خاطرات منصور رفیع 114

 زاده. و کتاب خاطرات منصور رفیع 143، 138، 137همان سند، ص ـ 311

 .171همان سند، ص ـ 313

 .007و  003همین نوشته ص ـ 317

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه ـ 318
های  به نقل از بازجوئی 077، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 

 . 30ـ  31بقایی، ص 

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 319
 .181، ص 0383انتشارات برزاوند 

یادداشت روز  1، ص 00111، شماره 19مرداد  1کیهان، یکشنبه ـ 331
 گزارش دکتر یزدی به موکلین به منظور رأی کبود دادن به آیت.

 همان سند.ـ  330

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ 331
 .173ـ173، ص 0383

 013-014، صص «طرح القایی»همین نوشته، بخش ـ 333

تر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه زندگینامه سیاسی دکـ 334
 .301، ص 0377مطالعات و پژهشهای سیاسی، 

 .301همان سند، ص ـ 331

 .304همان سند، ص ـ 333

 .303همان سند، ص ـ 337

ای آیت به بقایی در آذر ماه  صفحه 94، از نامه 111همان سند، ص ـ 338
0341. 

 همان سند. ـ 339

 070بخش بقایی و کاشانی بعد از کودتا ص. توجّه 070همین نوشته، ص ـ 371
 آخرین نسخه است. 

 همان سند.ـ 370

 .430ـ431همان سند، ص ـ 371

 .308ـ309همان سند،ص ـ 373

 .309همان سند، ص ـ 374

 همان سند. ـ 371

پاریس و تحول انقالب از آزادی به استبداد، محمد جعفری، انتشارات ـ 373
 .173ـ178، ص 0383بزاوند 

قالب و پیروزی، هاشمی رفسنجانی، زیر نظر محسن هاشمی، به انـ 377
 .101، ص 0383اهتمام عباس بشیری 

 .101ـ 108همان سند، ص ـ 378

 .108همان سند، ص ـ 379

 . 1، ص 01344، شماره 18اسفند  3کیهان، پنجشنبه ـ 381

 همان سند. ـ 380

 همان سند. ـ 381

 همان سند. ـ 383

 . 1، ص 01341، شماره 0318د اسفن 1کیهان، شنبه ـ 384

 همان سند. ـ 381

 همان سند.ـ 383

انقالب و پیروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عباس بشیری، زیر ـ 387
 .111، ص 0383نظر محسن هاشمی 

 .170ـ  171همان سند، ص ـ 388

 .109همان سند، ص ـ 389

، به اهتمام 0331عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ـ 391
 . 83، ص 0378یاسر هاشمی، چاپ چهارم 

زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان، مؤسسه ـ 390
 .301، ص 0377مطالعات و پژوهشهای سیاسی 

 .434ـ431همان سند، ص ـ 391

 .171همان سند، ص ـ 393

 .001خاطرات لطف اهلل میثمی، جلد اول   ص ـ 394

اریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، پ»ر.ک. به کتاب ـ 391
 .170ـ174، ص 0383محمد جعفری، 

 .171همان سند، ص ـ 393

 .098ـ099صدر ص  درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنیـ 397

انقالب و پیروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عباس بشیری، زیر ـ 398
 .313ـ317، ص 0383نظر محسن هاشمی 

تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ص  پاریس وـ 399
و کتاب، زندگینامه سیاسی دکتر مظفربقایی، حسین آبادیان، ص  171
314. 

 .311، ص 0377زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی، حسین آبادیان ـ 411

 .313همان سند، ص ـ 410

 . 311همان سند، ـ 411
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 همان سند.ـ 413

 .313ص همان سند، ـ 414

 .317همان سند، ص ـ 411

از محمد « پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد»ر.ک. به ـ 413
 .173، ص 0383جعفری 

 .04، ص 00104، شماره 0319خرداد  07کیهان، شنبه ـ 417

 .01، ص 03101، شماره 0318آذر  01شنبه  اطالعات، سهـ 418

آزادی به استبداد، از محمد جعفری، پاریس و تحول انقالب ایران از ـ 419
 .177، ص 0383انتشارات برزاوند 

 همان سند. ـ 401

 ، ص اول. 00118، شماره 19خرداد  8کیهان، پنجشنبه ـ 400

 ، ص اول و دوم.00111، شماره 19مرداد  0کیهان، چهارشنبه ـ 401

مد ر. ک. کتاب پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محـ 403
 .313ـ 331جعفری، ص 

 .300، شماره 19مرداد  0انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 404

 همان سند. ـ 401

 .301، شماره 19مرداد  1انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 403

 ، ص اول و آخر. 0013، شماره 19مرداد  1کیهان، پنجشنبه ـ 407

 .303، شماره 19خرداد  7شنبه  انقالب اسالمی، سهـ 408

 .307، شماره 19مرداد  8نقالب اسالمی، چهارشنبه اـ 409

، ص آخر رجائی با 00137، شماره 19مرداد  11کیهان، چهارشنبه ـ 411
 وزیر. کثریت قاطع به عنوان نخست

اسالمی ایران و مکاتبات  وزیر جمهوری چگونگی انتخاب اولین نخستـ 410
 .4ـ  1، ص 0331صدر، چاپ دوم دی  رجائی بنی

 .99ند، ص همان سـ 411

اسالمی ایران و  وزیری جمهوری چگونگی انتخاب اولین نخستـ 413
 .. 010ـ 013، صص 0331صدر، چاپ دوم دی  مکاتبات رجائی بنی

 .013ـ018همان سند، صص ـ 414

 .01، ص 349، شماره 19شهریور  09انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 411

و انقالب  03 ص 01991، شماره 19اردیبهشت  11کیهان، شنبه ـ 413
 .  19اردیبهشت  08اسالمی 

 همان سند. ـ417

. تقی فراحی مدیر و 01، ص 0319اردیبهشت  11کیهان، پنجشنبه ـ 418
 سرپرست رادیو و تلویزیون.

 ، ص اول.0113، شماره 19خرداد  18کیهان، چهارشنبه ـ 419

 .3، ص 00114، شماره 19خرداد  19کیهان، پنجشنبه ـ 431

 .1، ص 00119، شماره 19تیر ماه  4هارشنبه کیهان، چـ 430

آنچه در  00، ص 411، شماره 19آبان  11انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 431
 صدا و سیما گذشت. 

، مدیران صدا و سیما 00008، شماره 0319مهر  13کیهان، چهارشنبه ـ 433
 .4به بحث آزاد دعوت شدند، ص 

 همان سند. ـ 434

 .01، ص 411، شماره 19آذر  08به شن انقالب اسالمی، سهـ 431

، ص اول و دوم. در 387، شماره 19آبان  7انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 433
 جام جم بر ما چه گذشت. 

 .00، ص 411، شماره 19آبان  11انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 437

، ص اول و دوم. در 387، شماره 19آبان  7انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 438
 ا چه گذشت. جام جم بر م

. تیراندازی 01، ص 388، شماره 19آبان  8انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 439
 بسوی قائم مقام مدیر عامل.

، مصاحبه آقای 01831، شماره 18اطالعات، دوشنبه هفتم خرداد ـ 441
 دکتر محمد جواد باهنر. 

 .00037و کیهان همان تاریخ، شماره  19آبان  08انقالب اسالمی، ـ 440

 گفتگوی اینجانب با آقای امیر حسینی در همان زمان.  ـ441

. دادستان 00، ص 398، شماره 19آبان  11شنبه  انقالب اسالمی، سهـ 443
 کل انقالب. 

. مصاحبه مطبوعاتی 3، ص 00071، شماره 19آذر  17کیهان، پنجشنبه ـ 444
 حاکم شرع دادگاههای انقالب. 

 همان سند. ـ 441

 همان سند. ـ 443

انقالب و پیروزی، هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عباس بشیری، زیر  ـ447
 .417نظر محسن هاشمی، ص 

 .1، ص 499، شماره 19اسفند  11انقالب اسالمی، دوشنبه ـ 448

 .339، شماره 19شهریور  3انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 449

. 3، ص 313، شماره 19شهریور  17انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ 411
 با بهشتی.مصاحبه 

 گیری و جانشینان انقالب، از محمد جعفری، فصل ششم.  گروگانـ 410

 همان سند. ـ 411

 همان سند، فصل هفتم و هشتم.ـ 413

 ، ص اول 401، ص شماره 19آذر  9انقالب اسالمی، یکشنبه ـ 414

اهلل  اعالمیه آیت 3، ص 00038، شماره 19اذر  11شنبه  کیهان، سهـ 411
 طاهری. 

اهلل  ، ص اول اعالمیه آیت00037، شماره 19آذر  14هان، دوشنبه کیـ 413
 خادمی. 

 . اعالمیه طاهری.3، ص 00038، شماره 19آذر  11شنبه  کیهان، سهـ 417

 همان سند. ـ 418

 همان سند، ص اول. ـ 419

 مجلس.  3همان سند، ص ـ 431

 همان منبع.ـ 430

حضرت  01، ص 418، شماره 19اذر  17انقالب اسالمی، یکشنبه ـ 431
 اهلل العظمی گلپایگانی.  آیت

 همان سند. ـ 433

، ص اول و دوم و انقالب 00039، شماره 19آذر  13کیهان، چهارشنبه ـ 434
 اسالمی همان تاریخ.

صدر به  ، متن نامه دکتر بنی00030، شماره 19آذر  07کیهان، دوشنبه ـ 431
 االسالم سید حسین خمینی.  حجت

اهلل  آیت 01، ص 437، شماره 19دی  9شنبه  می، سهانقالب اسالـ 433
 خادمی. 

 07/9/19اهلل قمی در تاریخ  گفتگوی اینجانب و آقای دوستکام با آیتـ 437
 در بیت ایشان در مشهد.

اهلل شیرازی در تاریخ  گفتگوی اینجانب و آقای دوستکام با آیتـ 438
 در بیت ایشان در مشهد. 07/9/19

 ، ص اول.417، شماره 19بهمن  1، یکشنبه انقالب اسالمیـ 439

برگزاری  1، ص 417، شماره 19بهمن  1انقالب اسالمی، یکشنبه ـ 471
 مراسم با شکوه جشنهای...

پاسخ دفتر  8، ص 434، شماره 19بهمن  03انقالب اسالمی، دوشنبه ـ 470
 همآهنگی.

 همان سند. ـ 471

 . 8، ص 431، شماره 19بهمن  00انقالب اسالمی، شنبه ـ 473

 همان سند.ـ 474

، دادگستری جمهوری اسالمی ایران، 0319غائله چهاردهم اسفند ـ 471
 .133ـ  134، صص 0334چاپ اول 

صحیفه نور، مجموعۀ رهنمودهای امام خمینی، وزارت ارشاد بهمن ـ 473
 .17، ص 01، جلد 0331
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 . 1، ص 489، شماره 19اسفند  03انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 477

، دادگستری جمهوری اسالمی ایران، چاپ 0319غائله چهارده اسفند ـ 478
 . 488ـ  491، صص 0334اول 

 ، ص اول. 491، شماره 19اسفند  11انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 479

 ، ص اول و دوم. 111، شماره 19اسفند  13شنبه  انقالب اسالمی، سهـ 481

 همان سند، ص اول. ـ 480

 . 303ـ  309، صص 0331صدر، مهر ماه  ، ابوالحسن بنیخیانت به امیدـ 481

 .0370نقل از آقای امیرحسینی برای اینجانب در لندن در سال ـ 483

 همان منبع. ـ 484

 ، ص اول. 117به شماره  31فروردین  08شنبه  انقالب اسالمی، سهـ 481

 ، ص اول. 108به شماره  31فروردین  30انقالب اسالمی، دوشنبه ـ 483

 گفتگو با آقای شمسائی در همان تاریخ. ـ 487

 01، ص 114، شماره 31اردیبهشت  7انقالب اسالمی، دوشنبه ـ 488
 مصاحبه با آقای اشراقی. 

 همان سند. ـ 489

ادامه  00، ص 111، شماره 31اردیبهشت  8شنبه  انقالب اسالمی، سهـ 491
 مصاحبه با آقای اشراقی. 

 همان سند. ـ 490

 . همان سندـ 491

، به سرمقاله 118، شماره 31اردیبهشت  01انقالب اسالمی، شنبه ـ 493
 مراجعه کنید. 

 ، ص اول. 104، شماره 31فروردین  13انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ 494

، مصاحبه با مهدی 103، شماره 31فروردین  19انقالب اسالمی، شنبه ـ 491
 هادوی عضو شورای نگهبان و اولین دادستان انقالب. 

 ، ص اول. 113، شماره 31فروردین  00شنبه  انقالب اسالمی، سهـ 493

 .7همان سند، ص ـ 497

حبیب  1، ص 111، شماره 31خرداد  03انقالب اسالمی، یکشنبه ـ 498
 شطی وارد بغداد شد. 

 همان سند. ـ 499

جمهور پاکستان  ، رئیس4، ص 31فروردین  01انقالب اسالمی، شبنه ـ  111
 اعالم کرد. 

 .110، ص 0331صدر، مهر ماه  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ  110

دکتر  1، ص 101، شماره 31فروردین  17انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  111
 بهشتی در مصاحبه مطبوعاتی. 

. تشکیل 1، ص113اردیبهشت شماره  3انقالب اسالمی، یکشنبه ـ  113
 جلسه شورایعالی دفاع. 

 03یادداشت روز  14شمی رفسنجانی، ص عبور از بحران، هاـ  114
 فروردین. 

 . 11همان سند، ص ـ  111

صحیفه نور، مجموعۀ رهنمودهای امام خمینی، وزرات ارشاد اسالمی، ـ  113
 .013، ص 04، جلد 31بهمن 

 10، یادداشت روز 013عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص ـ  117
 .31اردیبهشت 

 .1، ص 499، شماره 19اسفند  11 انقالب اسالمی، دوشنبهـ  118

 .1، ص 499، شماره 19اسفند  11انقالب اسالمی، دوشنبه ـ  119

 همان سند. ـ  101

 همان سند. ـ  100

گیری و جانشینان انقالب از محمد  ر.ک. به کتاب بحران گروگانـ  101
 جعفری، فصل ششم. 

قاد شدید ، انت04، ص 00014، شماره 19آبان  00کیهان، پنجشنبه ـ  103
 ریگان به سیاست خارجی کارتر. 

، امید به آزادی گروگانها 01، ص 00019، 19آبان  8کیهان، پنجشنبه ـ  104

 در امریکا افزایش یافت. 

 .01، ص 388، شماره 19آبان  8انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  101

 .1، ص 00013، شماره 19مهر ماه  31کیهان، چهارشنبه ـ  103

نظر رئیس مجلس  1، ص 00088، شماره 19دی  13شنبه  هکیهان، سـ  107
 شورای اسالمی درباره مسائل روز.

 .393، ص 0371، 4و 3مجله سیاست خارجی شماره ـ  108

قسمت پنجم  01، ص 00034، شماره 19آذر  11کیهان، پنجشنبه ـ  109
 وزیر. یادداشتهای منتشر نشده از سفر نخست

 .01و  1، ص 414، شماره 19آبان  19انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  111

 .00، ص 00033، شماره 19آذر  09کیهان، چهارشنبه ـ  110

 ، ص اول.00031، شماره 19آذر  11کیهان، شنبه ـ  111

 .00، ص 00037، 19اذر  14کیهان، دوشنبه ـ  113

آموزش زندانیان  1، ص 00038، شماره 19آذر  11شنبه  کیهان، سهـ  114
 ضروری است. 

هیأت رسیدگی به  9، ص 00071، شماره 19آذر  31کیهان، یکشنبه ـ  111
 شایعه شکنجه تحقیقات خود را از اوین آغاز کرد. 

، ص اول و آخر 474، شماره 19بهمن  13انقالب اسالمی، یکشنبه ـ  113
 گزارش شده است. 

به نقل از  00، ص 499، شماره 19اسفند  11انقالب اسالمی، دوشنبه ـ  117
 حسین خمینی. سید

، دادگستری جمهوری اسالمی ایران، 0319غائله چهاردهم اسفند ـ  118
 .139ـ  171، صص 0334چاپ اول 

 .8و  0، ص 107، شماره 31فروردین  31انقالب اسالمی، یکشنبه ـ  119

. دکتر بهشتی 01، ص 143، شماره  31خرداد  1انقالب اسالمی، شنبه ـ  131
 در مصاحبه مطبوعاتی.

اوین گاهنامه پنج سال و اندی، ج اول، از محمد جعفری، آدم ربایی در ـ  130
 . 149ـ  110جمهوری اسالمی، صص 

، دادگستری جمهوری اسالمی ایران، چاپ 0319غائله چهارده اسفند ـ  131
 .488ـ  491، صص 0334اول 

 . 31اردیبهشت  8انقالب اسالمی، ـ  133

ترین  تازه 8، ص 100، شماره 31وردین فر 13انقالب اسالمی، یکشنبه ـ  134
 نظرات رئیس جمهور درباره آخرین رویدادهای کشور. 

 .143، شماره 31اردیبهشت  31انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  131

 .3، ص 143، 31خرداد  1انقالب اسالمی، شنبه ـ  133

 همان سند. ـ  137

 همان سند. ـ  138

ص  1110رات انقالب اسالمی، فوریه اهلل منتظری، انتشا خاطرات آیتـ  139
181. 

 .179همان سند، ص ـ  141

  380-381از نامه آقای خمینی در همین کتاب صص ـ  140

، ص 1110اهلل منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوریه  خاطرات آیتـ  141
181. 

 .73شناسی زندانی و زندانیان، از محمد جعفری، ص  اوین جامعهـ  143

 . 31اردیبهشت  10از بحران، هاشمی رفسنجانی، یادداشت  عبورـ  144

ـ  408، صص 0381صدر، خرداد  ها، باهتمام فیروزه بنی کتاب نامهـ  141
403. 

 از نامه آقای خمینی در مورد قبول آتش بس.ـ  143

 .078، ص 08صحیفه نور، ج ـ  147

 .071، ص 11همان سند، ج ـ  148

 همان سند.ـ  149

 . 101ـ  100ص  03د، ج همان سنـ  111

 .01، ص 01همان سند، ج ـ  110



 

 071 

، ص 0379تلقی فاشیستی از دین و حکومت، اکبر گنجی، چاپ پنجم ـ  111
048. 

 همان سند. ـ  113

 .043همان سند، ص ـ  114

 .09، ص 01صحیفه نور، ج ـ  111

 .00همان سند، ص ـ  113

 .09همان سند، ص ـ  117

ظری، چاپ انتشارات انقالب اسالمی، فوریه اهلل منت خاطرات آیتـ  118
 .311ـ  313، ص 1110

 . 3/3/31، سخنرانی 143، ص 04صحیفه نور، ج ـ  119

 .11/3/0331، سخنرانی 03ـ04، ص 01صحیفه نور، ج ـ  131

و قریب به  1181تاریخ طبری، ج ششم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص ـ  130
م، ترجمه دکتر ابراهیم آیتی، همین مضمون در تاریخ یعقوبی، جلد دو

 و سایر تواریخ آمده است. 90ص 

مُرّّوج الذّّهب و معاون الجواهر، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ـ  131
 .730ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، ص 

 .11/3/0331، سخنرانی 03ـ04، ص 01صحیفه نور، ج ـ  133

 ، ص اول. 143، شماره 13اردیبهشت  31انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  134

 .1، ص 111، 31خرداد  7انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  131

امیر حسینی در مورد جریان آن روز در حسینیه  گفتگو با آقای علیـ  133
 جماران. 

نامه به آقای  8، ص 114، 31خرداد  03انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  137
 اشراقی. 

 .01، ص 143، شماره 31اردیبهشت  31انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  138

ادامه مصاحبه  00، ص 143، شماره 31خرداد  1انقالب اسالمی، شنبه ـ  139
 با رئیس جمهور.

 .07، ص 0331صدر، مهر ماه  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ  171

 ، ص اول. 110، شماره 31خرداد  9انقالب اسالمی، شنبه ـ  170

 ، ص اول. 111، شماره 31خرداد  01انقالب اسالمی، یکشنبه ـ  171

 ؛ ص اول. 110، شماره 31خرداد  9انقالب اسالمی، شنبه ـ  173

 ، ص اول و آخر. 149، شماره 31خرداد  3انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  174

 ، ص اول.111، شماره 31خرداد  7انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  171

 ، ص اول. 114، شماره 31خرداد  03انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  173

 .3، ص 111، شماره 31خرداد  04انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  177

مرگ بر  8، ص 113، شماره 31خرداد  01شنبه  انقالب اسالمی، سهـ  178
 استبداد. 

 ، ص اول.114، شماره 31خرداد  03انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  179

آنچه در »، سرمقاله 113ره ، شما31خرداد  03انقالب اسالمی، شنبه ـ  181
 یزدگذشت و آزادی!

 همان سند. ـ  180

 ، ص اول و آخر. 111، شماره 31خرداد  04انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  181

 ، ص اول.113، شماره 31خرداد  03انقالب اسالمی، شنبه ـ  183

 گفتگو با آقای امیرحسینی در لندن و به کرّّات. ـ  184

 .10صدر، ص  بوالحسن بنیخیانت به امید، اـ  181

 . 09ـ  10، ص 0331صدر، مهر ماه  خیانت به امید ابوالحسن بنیـ  183

ظهور و سقوط ضد انقالب، دادگستری  0319غائله چهاردهم اسفند ـ  187
 . 383، ص 0334جمهوری اسالمی ایران، چاپ اول 

ل ، دادگستری جمهوری اسالمی ایران، چاپ او0319اسفند  04غائله ـ  188

 . 301، ص 0334

 .411ـ  413، چاپ اول، صص صدر ـ خیانت به امید، ابوالحسن بنی 189

 .413همان سند، ص ـ  191

 همان سند. ـ  190

 .418همان سند، ص ـ  191

 .431ـ  433همان سند، ص ـ  193

 .433همان سند، ص ـ  194

 .431ـ  433همان سند، ص ـ  191

 .480همان سند، ص ـ  193

 .418سند، ص همان ـ  197

 .483و  474همان سند، ص ـ  198

 .431همان سند، ص ـ  199

 همان سند. ـ  311

 .491صدر، چاپ اول، ص  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ  310

 .471همان سند، ص ـ  311

 .470همان سند، ص ـ  313

 .480همان سند، ص ـ  314

 .488و  480، 433همان سند، ص ـ  311

 .481 همان سند، صـ  313

 . 483همان سند ص ـ  317

 .487همان سند، ص ـ  318

 . 487صدر، ص  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ  319

محمد جعفری، جلد اول، انتشارات  ،اوین گاهنامه پنج سال و اندیـ  301
 .017ـ 019، ص 038برزاوند، 

 همان سند. ـ  300

 .488و  483خیانت به امید، ص ـ  301

. سرمقاله 1، ص 83، مهر ماه 313المی در هجرت، شماره انقالب اسـ  303
 «گری سوختن فرصتها به آتش قهر است افراطی»

 همان سند.ـ  304

 .471صدر، ص  خیانت به امید، ابوالحسن بنیـ  301

. سرمقاله 1، ص 83، مهر ماه 313انقالب اسالمی در هجرت، شماره ـ  303
 «. تگری سوختن فرصتها به آتش قهر اس افراطی»

 .1، ص 03134، شماره 18بهمن  00اطالعات، پنجشنبه ـ  307

، چهارشنبه 037ـ038گذرد، ج دوم، ص  جمهور چه می روزها بر رئیسـ  308
 . 0319مرداد  8

 .01، ص 349، شماره 19آبان  09انقالب اسالمی، چهارشنبه ـ  309

متن  01و  1، ص 414، شماره 19آبان  19انقالب اسالمی، پنجشنبه ـ  311
 کامل سخنرانی. 

، 038ـ 037گذرد، ج دوم، ص  روزها بر رئیس جمهور چه میـ  310
 .0319مرداد  8چهارشنبه 

کارنامه  1، ص 404، شماره 19آذر  00شنبه  انقالب اسالمی، سهـ  311
 جمهور.  رئیس

، جمعه تا 047ـ048، ص 1گذرد، ج  روزها بر رئیس جمهور چگونه میـ  313
 .19دی  31شنبه  سه

 .01، ص 417، شماره 19بهمن  1انقالب اسالمی، یکشنبه ـ  314

پاریس و تحول انقالب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ـ  311
 . 07ـ08، ص 0383انتشارات برزاوند 

  .11ـ10همان سند، ص ـ  313
 

 

 
 

 

 

 


