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 :مقدمه
 

 بنام آنكه آزادي را آفريد
 
نبش ملي شدن صنعت نفت، مردمان اين سرزمين در يورشي ديگـر   سال بعد از ج28 سال پس از انقالب مشروطه و       72   

 انقالبي را پايه گذاردند كه اينك پس از سـه دهـه،             1357گانه استقالل، آزادي و جمهوري ، در زمستان           هاي سه   به آرمان 
ت روي كاغذ،   ، با برهم زدن تمامي معادال     1979انقالب  . لقب بزرگترين جنبش مردمي قرن اخير را از آن خود ساخته است           

سه انقالب در عرض كمتـر از صـد         . نقطه عطفي را رقم زد و به يكباره ايران را به كانون تحوالت خاورميانه و دنيا بدل كرد                 
 و در عطـش     ندگانه را در دستور كار خود قرار داده بود          هاي سه   سال، نشان از آن داشت كه مردم ايران دستيابي به آرمان          

انقالب اسالمي، جنبشي سراسر شور و شوق و حركتي همه جوش و خـروش كـه   . ندگداخت  ي و م  ندسوخت  رشد و ترقي مي   
 اميـدها و آرزوهـا      يتمام. و جمهوري بود، اما، فرجامي تلخ داشت       آزادياستقالل،  آخرين فرياد بلند مردم ايران در طلب        

ونه آن انقالب شكوهمند از اوج عـزت       اما چگ . اي ارزشمند بر جاي ماند      يك شبه بر باد رفت وحسرتي عميق و البته تجربه         
 تا حضيض ذلت فروغلتيد و ازهم گسست؟

اي از ابهـام فرورفتـه        ها چنان در هالـه      حوادث اين سال  . نقطه كور تاريخ معاصر ايران است      67 تا   57هاي  حدفاصل سال    
اهللا   كه سخن گفـتن از روح     قدر    هر آن . سازد  كند و عرصه را بر هر محققي تنگ مي          است كه كار را بر هر مورخي سخت مي        

محمد محسن رضايي،   عبدالكريم موسوي اردبيلي،محمدحسين بهشتي،اي،  هاشمي رفسنجاني، علي خامنه   اكبر   خميني،
 صادق  صدر، مهدي بازرگان،     باهنر براي خواننده نسل جوان آشنا است، دم زدن از ابوالحسن بني            محمدجوادرجائي و   علي  

احمـد   الـدين اشـراقي،     گلزاده غفوري، سيدمرتضي پسنديده، محمـد جعفـري، شـهاب           علي  حسن الهوتي،  قطب زاده، 
  كـاظم   جـواد فكـوري،    ظهيرنـژاد، علـي     قاسـم  اهللا فالحـي،    ولـي  علي حجتي كرمـاني،       سيدحسين خميني،  سالمتيان،

در ايـن   . مايدن  فر ناآشنا و نامأنوس مي      اكبر معين   صفوي وعلي    حسين نواب   علي تهراني،   منتظري،  حسينعلي شريعتمداري،
ميان چه جاي دارد كه نسل جوان ايران را به اين خاطر سرزنش كرد و مورد بازخواست قرار داد؟ مگر نه ايـن اسـت كـه                           

، هدف هر حكومت استبدادي است؟ حاكم، 1هاي پيشين رفته است تحميق مردم و عدم اعطاي حق آگاهي از آنچه بر نسل
توانـد حكومـت خـويش را         كند،چگونه مي   واليت مطلقه بر جان و مال ملت مي       گاه كه ادعاي      چه شاه باشد و چه شيخ، آن      

آنان كه اليق تكفير نيز      دوام بخشد؟ جز به شكنجه و تهديد و ارعاب و قتل مخالفان و منتقدان و تحريف تاريخ و تقديس                  
و جـان و فكرمردمـان   هاي حجـاب و سانسـوربر دل    هاي استبداد مستقرگشتند و اليه ؟ آن هنگام كه ستون پايه   نيستند

ها روانـه گشـت؛ از كجـا و           كشيده شدند، آن زمان كه آزادي رخت بربست، استقالل نابود شد و تابوت جمهوري بر دوش               
 اش زنده گرداند؟ ها را به دم مسيحائي ازكدامين سو نسيم آگاهي بوزد و دل

ان آن فرارسيده است تا با بازخواني آنچه رخ         رسد زم    سال از پيروزي انقالب اسالمي به نظر مي        28اكنون پس از گذشت        
تحقيق پيرامون تاريخ انقالب اسالمي ايران و همچنين، چهره درخشـان مبـارزان            . داد، درس تجربه را محكي دوباره زنيم      

لـه  صدها كتاب و مج. ياب و گاه ناياب بود اول و مراجع كم راه استقالل و آزادي، نيازمند كنكاش چندباره ميان منابع دست     
  تابيدن گيرد و     ،و روزنامه و هزاران صفحه اوراق مجاز و غيرمجاز به اين اميد خوانده شدند تا پرتوي از حقيقت يافت شود                   

سال تالش، ثمره صدها ساعت كار شبانه روزي      يككتاب پيش رو، ماحصل بيش از       . جعل و تحريف و دروغ را به كناري زند        
،از پشت ديوار بلند سانسـور       پيرامون حوادث سال هاي اول انقالب اسالمي ايران        ها منبع و ماخذ     ونتيجه زيرورو كردن ده   
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كوششي است اندك كه اگر جامع نيست، سعي كرده است تا صـادقانه باشـد و                . قدمي است كوچك در راهي بزرگ     . است
هـا و    ماالمال از مبـارزه  روايتي است پراز درد و رنج و      . كند  گاه به آرمانش خيانت نمي      تالشي است تا بگويد يك ملت، هيچ      

آيد، شاهد لحظـه بـه        كند و پيش مي     شود و پا به پاي روزها، جريانات را تعقيب مي           كه با حوادث درگير مي      آن. ها  ايستادن
شـوند و رنـگ    هاي انقالب ايران يكي پس از ديگـري درو مـي   بيند كه چگونه آرمان مي. لحظه فروپاشي يك انقالب است  

 .دگيرن خاطره به خود مي
در گوشه گوشـه ايـن تـاريخ مبـارزان راه           . هاست  ها و ايستادن    ها، ازخودگذشتگي   تاريخ معاصر ايران مملو از فداكاري        

هاسـت كـه      داستان اين مبـارزه   . استقالل و آزادي به ميادين نبرد آمدند، ايستادند و دليرانه از خواست ملت دفاع كردند              
بـازخواني انقـالب    . گشـت   ها نبود، تاريخ از خود تهي مي         روايت اين جنگيدن   سازد و قطعا اگر شور      تاريخ يك ملت را مي    

داستان نبردي است كه در يك طرف استقالل و آزادي و اسالم قـرار  . ايران، در حقيقت بازگويي حديث يك مقاومت است      
 .كشد دارند و در طرف ديگر هرآنچه اين واژگان را به بند مي

كه به آرمانش وفادار ماند و        آن. كه شانه خالي كرد     كه ايستاد و آن     حكايت آن . ها است  و جدال ها   مبارزهاين كتاب، روايت       
را از    كه واليـت    آن. خواه بود و آنكه اسالم فيضيه را فرياد زد          كه منادي اسالم آزادي     آن. كه به اميد يك ملت خيانت كرد        آن

ه دم از استقالل و آزادي زد و آنكه سخن از سركوب بـه ميـان                ك  آن. كه واليت را از آن فقيه       ديد و آن    آن جمهور مردم مي   
 ...آنكه ماند و آنكه رفت. ه ساختآنكه خدمت كرد و آنكه خيانت پيش. آورد
 هـدف،   .صـدر اسـت     محوريت از آن بني   در آن   گرچه  اپردازد،    ،  به زندگي و احوال يك شخص نمي        "ايستاده بر آرمان  "   
هـا حتـي اگـر در            است، پرداختن به زندگي يك شخص و فرد نيست، چه كـه انسـان              جاي كتاب آمده    چنانكه در جاي    آن

ها نيـز در      شخصيت. است و بس  در حقيقت اصل، راه     . گاه از اشتباه و خطا مصون نيستند        باالترين مدارج گام بردارند، هيچ    
و آزادي هر كدام برگي درخشان بـر  دلدادگان راه استقالل   . كنند شوند و نقش تاريخي خود را ايفا مي          مطرح مي  امتداد آن 

ها همچون شهابي در شب تار تاريخ ايران درخشيدن گرفت و افسوس كـه چـه                  دفتر تاريخ اين ملت افزودند و آخرين آن       
راه استقالل و آزادي وفادار ماندنـد ونـه   به دوست دارم در اينجا يادي كنم از آنان كه تا آخرين لحظه      . زود خاموش گشت  
از . كدام، نتوانست آنان را از راهي كه انتخـاب كـرده بودنـد رويگـردان كنـد                  ، نه زندان و نه مرگ؛ هيچ      فشار، نه شكنجه  

هـا را بـه جـان     داشت پاي در راه استقالل و آزادي وطن نهادند وتمام زحمـات وسـختي   هيچ چشم   هزاران گمنامي كه بي   
 .كنم  آنان تقديم مي روان پاكرا به اين تحقيق. خريدند
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 آغاز
اهللا  صدر، آيت  پسر نصراهللا بني.در روستاي باغچه از توابع همدان بدنيا آمد 1312 فروردين 2صدر در     سيد ابوالحسن بني     

اميان نهضـت   حروحانيون روشنفكر و از     پدرش از   . مان ابتدا در جوي آزادانديش رشد كرد      ، از ه  مشهور و خوشنام همدان   
صـدر    اهللا بنـي    آيت 1"!ندي  امان از آخوند بي   ":ورد زبانش اين بود   كند    ملي و دكتر مصدق بود و آنچنان كه پسر تعريف مي          

 :كند صدر نقل مي  بني. نيز شد ويبازداشتمنجر به  و همين علت هاي رضاخان بود مخالف شديد سياست
خواستيم با اتوبـوس بـه        يكي از روزها كه مي     .درد مبتال شده بوديم و آمديم به تهران براي معالجه           ها به چشم    سال  آن"   

 افتاد شروع   ]رضاخان[مطب پزشك در خيابان برلن برويم، وقتي اتوبوس از ميدان بهارستان رد شد تا چشمم به مجسمه                  
وقتـي از اتوبـوس     . من ماتم برده بـود    . گ پدرم سياه شد و حالت سكوت و وحشت داخل اتوبوس          رن. كردم به فحش دادن   

چه كار  : گفتم.مان را به باد بدي، به كشتن بدي         پياده شديم پدرم به من گفت اين چه كاري بود كه كردي؟ نزديك بود همه              
 2"!گفتم كه بياي توي ميدان داد بزنياما ن. من گفتم: داشتم به كشتن شما؟ مگر شما نگفتيد اين بده؟ پدرم گفت

 بـراي داد،     پيام نمي   هم كدام از روحانيون نجف     اهللا خميني كه براي مرگ هيچ       صدر درگذشت، آيت    اهللا بني   زماني كه آيت     
. شود  ميزدهجا  صدر از همين اهللا خميني با ابوالحسن بني جرقه آشنايي آيت. مد و در مجلس ختم نيز شركت كرد       آتشييع

 صدر تحصيالتش را با مدرك دانشگاه تهران در رشته حقوق اسـالمي و اقتصـاد تكميـل كـرد و بعـالوه در موسسـه                           يبن
 بـا عـذرا     1340 شـهريور    7صـدر در      ابوالحسن بني  . تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران نيز مشغول به كار بود        مطالعات و   

صدر و مهندس علي    صدر، زهرا بني    دكتر فيروزه بني  .  است حسيني ازدواج نمود وماحصل اين ازدواج، دو دختر و يك پسر          
عضويت او در جبهه ملي دوم و فعاليت عليه دولت كودتا در دوران دانشجويي               3".دهند  صدر فرزندان او را تشكيل مي       بني
آن گذاشـته   گاه تهديد و تطميع حكومت باعث نشد تا او از راهي كـه پـاي در                    اما هيچ   شود،  بازداشت دو بار    شد تا    باعث
 :كند صدر نقل مي بني. ، بيرون رودبود
 ما پسـت معـاون شـهردار در         ،در جبهه ملي و كميته آن را دردانشگاه كنار بگذار          عضويت   دكتر اميني بهم گفت تو بيا       "

 4".دهيم تهران وبعد از آن شهرداري را به تو مي
 و تحصيالت و مطالعات خود را در        صيلي به فرانسه رفت    با استفاده از بورس تح     1342 آذر   1ها در      پس از افزايش سركوب     

او كه با آشـنايي   5".صدر را به بهانه فعاليت او بر ضدرژيم قطع كرد  پس از خروج از كشور دولت حقوق بني  .آنجا ادامه داد  
از جملـه    6".بنيـان نهـاد   با مصدق شيفته استقالل و آزادي شده بود، انتشارات مصدق و انتشارات مدرس را در فرانسـه                  

جاست كه قسمتي از هزينه چاپ اين         جالب اين ها ومكتوبات دكتر مصدق بود و         ه نطق آوري كلي   كارهاي اين انتشارات جمع   
 7"كرد ها را آقاي خميني تقبل مي كتاب
شد و از جناح روشـنفكران مـذهبي عليـه رژيـم شـاه       صدر و همفكرانش منتشر مي خبرنامه جبهه ملي نيز توسط بني     

شـد، مقـاالتي از       هاي اسالمي دانشجويان اروپا اداره مـي        در مجله  مكتب مبارزكه توسط اتحاديه انجمن       . كرد  ت مي فعالي
صدر، ابراهيم يزدي، علي شريعتي و ديگر مبارزان نوانـديش            محمد مجتهد شبستري، علي حجتي كرماني، ابوالحسن بني       

ل كميته دفـاع    ي، تشك  8"ير كنفداسيون جهاني دانشجويان   عضويت در جبهه ملي دوم، انتخاب به عنوان دب        . شد  چاپ مي 
سارتر، با همكاري تني چند از مبارزان و مبارزه برضـد رژيـم شـاه بخشـي از تـاريخ                    ژان پل   زادي،  آبه رهبري فيلسوف    

هايي چون اقتصاد توحيدي، كيش شخصيت،تضـاد و توحيـد، نفـت              نوشتن كتاب . مبارزات سياسي او قبل از انقالب است      
 تعميم امامت و مبارزه بـا سانسـور، رابطـه           ،ها، روش شناخت بر پايه توحيد       ه، موقعيت ايران و نقش مدرس، موازنه      وسلط

  زن در  هاي حكومت اسالمي، بعثت دائمي و بعثـت فرهنگـي،زور عليـه عقيـده،               ماديت و معنويت، اصول راهنما و ضابطه      
، مـردان   )به زبان فرانسه  (ناس فرانسوي، چه انقالبي براي ايران     زاده وپل ويي، جامعه ش     شاهنامه، نفت و قهر به اتفاق قطب      

ترجمه كتـاب دوزخيـان روي     ، از رشدماندگي  يهاي  ترجمه كتاب مكانيسم  ،  ) ويي فصل مربوط به مصدق به اتفاق پل      ( اسيآ
 در  كري دينـدار   به عنوان روشنف    در مجله هاي علمي فرانسه، بخشي از فعاليتهاي او         يي مقاله ها  و زمين اثر فرانتس فانون   
 .اين دوره از زندگي است
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 : گويد صدر از ديدارش با شريعتي مي بني
با شريعتي طي چنـد جلسـه گفتگـو         . و او را به من معرفي كردند       ]شريعتي[ وقتي من خواستم به اروپا بيايم من را به او          "

سه تشكيل داديم كه رسيدگي كنيم به اينكه جل، قبل از اينكه او ازاروپا به ايران بازگردد. آشنا شديم و با هم انس گرفتيم      
قرار شد دكتر شريعتي انتقاد از اسالم را بر عهده بگيرد و پيشنهاد اسالم ديگري و اگر                 باالخره  و  نشستيم  . چه بايد بكنيم  

نتوانسـتيم  تا آنجا كه توانستيم كاري كنيم و اگـر   . اين را هم من بر عهده بگيرم ،ي باشد براي ايران و دنياي امروز   راه حل 
 9".آيندگان خواهند كرد
براي پيـروزي محتـاج فـداكاري       كه   راهي سخت و دشوار   . قرين موفقيت شد  صدر انتخاب كردند      راهي كه شريعتي وبني   

  اسـتقالل و آزادي، بر سر راهچه  قدم و استوار هستند ابت ث ، اثبات كردند در انجامش    دو  كاري كه اين  .گذشتگي بود   وازجان
 .اش را ا گذاشت و اين يكي زندگياش ر آن يكي جان

اهللا خميني جسته و گريخته ادامه داشت تا روزي كه آقاي خميني تصميم گرفت بـه                  صدر و آيت    به هر رو ارتباط ميان بني     
از احمـد   صـدر     اي در پاريس براي او مهيا كند و بنـي           صدر تماس گرفت تا خانه      سيداحمد خميني با بني   . پاريس سفر كند  
صـدر    بنـي  10"را در اختيار آقاي خميني قرار دهـد          از دوستانش خواست تا خانه خود را تخليه كند و آن           غضنفرپور، يكي 

 :البته مخالف آمدن آقاي خميني به پاريس بود
در اين چهارراه اگر كم و زياد       . چون پاريس چهارراه اطالعات و افكار بود      .  من مخالف آمدن آقاي خميني به پاريس بودم        "

بعـدها  . كند  ها برد را باخت مي      ر يك حرف نابجايي بزني و يك صحبتي بكني كه بشود آن را مايه كرد، اين               اگ. بكني رفتي 
شريف امامي اسباب تبعيد خمينـي را از نجـف بـه پـاريس               كه اسناد سفارت آمريكا و كتاب سوليوان منتشر شد ديديم         

معلوم شد بيرون كردن آقاي خميني      . اميد بسته بودند  به آمدن او به پاريس        آنها معادل همان نگراني من،     11".فراهم آورد 
گويـد و چنـد       آيد پاريس چند تـا خـزعبالت مـي          به اين اميد كه وقتي او مي      . از عراق پيشنهاد شريف امامي بوده است        

ـ   خواسـت مـي     هايي را كه آنها دلشان مي       پرسند و او هم جواب      اي كذايي را از او مي     ه در آنجا سوال  . كند  مصاحبه مي  د ده
  12".خوابد كنند و موج مي را رها مي مردم دوروبر او شود و بدين ترتيب كار ايشان تمام مي

. بردم پيش خمينـي   لي راجع به انقالب ايران بود طرح كردم و          اصهاي    سئوال و جواب كه به اصطالح سئوال       19 نشستم   "
ا جايي است كه وقتي مي گن يـك خبرنگـار           گفتم اينج .گفت كسي توي اطاق نيايد    . خواهم دو به دو حرف بزنيم       گفتم مي 

كنند كه شـما را       هايي را مطرح مي     ها يك سوال    آن. كنه  گن نقش شيطان رو بازي مي       است كه مي    زبده و زرنگ است،كسي   
اين سـواالت  . كنند تان مي گذارند توي بوق و بيچاره آورند و بعد آن را مي  خواهند درمي   بپيچونند و از شما جوابي را كه مي       

 پيـروزي يـا شكسـت       .ديگر بدهيد   تونيد يك ترتيب    اگر نمي .  است مصاحبه الزمه انقالب  . نجاست و اين هم جوابهايش    اي
خواهيد انقالب شكست بخورد و      اگر مي . كنيد  يين كننده اتخاذ مي   انقالب در گرو مواضعي است كه شما در اين روزهاي تع          
ها كامالً روشـن باشـند، طوريكـه          مسئله جواب  19ه بايد در اين     شما به جمع تبعيدي هاي فرنگ بپيونديد، مختاريد وگرن        

و . وضعشان در رژيم اسالمي چگونه خواهد بـود       قيده و مذهبي، بطور روشن بدانند       مردم با هر نوع علم و اطالع و باور و ع          
دانند كه بطور قطـع   يدانند، قول شما را فتواي ديني و نظري م دانند و سياستمدار نمي  شما را مرجع تقليد مي چون مردم 

ايستند و رژيم شاه بطور قطع سـقوط          ها همه با جان و دل و تا پيروزي انقالب، مي            آيد، با روشن شدن جواب      به اجرا در مي   
 13". يكي دو روز بعد گفت من آنها را مطالعه كردم و درست است همين طور عمل مي كنيم.كند مي

 . منتشر گشت14"هاي حكومت اسالمي صول راهنما و ضابطه ا"ها در همان زمان دركتاب و جواب اين سوال
لوشاتو سـرازير شـدند و        نگاران و خبرنگارها به سمت نوفل       سيل روزنامه . ها انقالب وارد فاز جديدي شد       با اولين مصاحبه  

ر و پـرتالش    پركـا صدر بعنوان مغز متفكر اكيپ انقالبيـون           بني .گذاشتند  سواالت خود را با رهبر انقالب ايران درميان مي        
 :كرد ايفاي نقش مي

 .خوانـد  كـرد و آقـاي خمينـي آنهـا را مـي      ها را تهيه مي گرفت و جواب ها را مي كميسيوني تشكيل شده بود كه سئوال  "
صدر موافقت كرده است يا      سيده كه آيا اين جوابها را بني      رپ همانطور كه آقاي اشراقي بارها گفتند همواره آقاي خميني مي         
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آن كارها را با آقـاي دكتـر يـزدي و ديگـران     ، نه در كارهاي عملي اما . ها به ما اعتماد مي كرد      يان آن جواب  در ب  نه؟ يعني 
  15". غيره كميسيون نفت و دربارهانجام مي داد مثال
 "حـاكم قـيم   " و نيازمنـد     "نـاقص "اهللا خميني كه تا ديـروز مـردم را            آيت. صدر و يارانش استثنايي بود      نتيجه كار بني  

. بود پيدا كرده   به يكباره گويي استحاله   ،   17"شمرد   مي "فلج شدن آن اداره   " و ورود زنان را به ادارات موجب         16"ندخوا  مي
 گرچه اين تاثيرات يك سال بيشتر دوام نياورد و بار ديگر آقـاي              .آمد  اهللا بيرون مي    صدر اينك از دهان آيت      هاي بني   حرف

 :گويد باره مي صدر در اين بني. رفت يت بزرگ به شمار ميته رجعت كرد، اما يك موفقخميني به افكار گذش
 تا آن زمان كسي موفق نشده بود و آن اينكه همين بيان از اسالم را از زبان يك مرجـع                      كه ما يك چيزي را موفق شديم     "

وديم و خيلي هـم     تا اينجا موفق ب   . بيان اسالم دين آزادي است و اسالم بيان آزادي است را از زبان او گفتيم              . تقليد گفتيم 
. داند دين يعني تعهد و اين تعهد غير از آزادي نيست           گويد و مي   يكرديم مرجع دروغ نم    شاد وسرحال براي اينكه فكر مي     

ـ غافل  . ما باور داشتيم كه مرجع تقليد خالي از هوي است و كشش به قدرت ندارد               اي كـه اينـان      وديم از اينكـه فلسـفه     ب
  18". مبناي ثنويت تك محوري افالطوني استن فلسفه قدرت بريآموزند، هم يم

 : چنين استچندماههاي آقاي خميني در پاريس و در عرض اين  اي از صحبت پاره
 19."شر در اظهار نظر خودش آزاد استب"
 20".براي انسان هست آزادي بيان استاولين چيزي كه "
 21."ي حقايق و واقعيات آزادند  همهمطبوعات در نشر"
  22". نيز در بيان عقايد خود آزادندها ي كمونيستدر جمهوري اسالم"
 23".يگر اسالم اصل استقالل ملي استبنياد د... هاي اسالم آزادي است يكي از بنيان"
 24".ستبرنامه ما تحصيل استقالل و آزادي ا"
 25"مت مبتني بر عدل و دموكراسي استحكومت اسالمي يك حكو"
و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و به همين نحو كه           . اقعي است دولت اسالمي يك دولت دمكراتيك به معناي و       "

 26".ت را دارماآلن هستم، وقتي دولت اسالمي تشكيل شود، نقش هداي
 27".و دموكراسي به معناي واقعي استاسالم يك دين مترقي "
 28".نظام حكومتي ايران جمهوري اسالمي است كه حافظ استقالل و دموكراسي است"
  29".كل حكومت ما جمهوري است، جمهوري به معناي اينكه متكي به آراي اكثريت استاما ش"
ها و احكام اسالم هم احكام مترقي و مبتنـي بـر دموكراسـي و پيشـرفته و              حكومت جمهوري است مثل ساير جمهوري     "

 30".باهمه مظاهر تمدن موافق
جمهوري اسالمي، جمهـوري اسـت      . هوري است جمهوري به همان معنا كه در همه جا جم        . شكل حكومت جمهوري است   "

 31".ها مثل همه جمهوري
 ."واليت با جمهور مردم است"
 32".در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد"
ت، طول مسئوليت هر    العمر نيس   برخالف نظام سلطنتي مقامات مادام    . عزل مقامات جمهوري اسالمي به دست مردم است       "

اگر هم هر مقـامي يكـي از        . شود  يعني مقامات ادواري است، هر چند سال عوض مي        . يك از مقامات محدود و موقت است      
 33".شود شرايطش را از دست داد، ساقط مي

 34".گردد اي تبديل خواهد شد كه موجب ثبات منطقه مي رژيم ايران به يك نظام دمكراسي"
 35".هم داشتاختيارات شاه را نخوا"
  36".من هيچ سمت دولتي را نخواهم پذيرفت"
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راهنمايي، و در صورتي كه  نقش هدايت و. همين نقشي كه االن دارم خواهم داشت] پس از پيروزي انقالب[من در آينده "

 37"نقشي ندارم لكن من در خود دولت... مصلحتي در كار باشد اعالم مي كنم
هاي خود را اعالم خواهيم نمود، ولي اين بدان معني نيست             ين زمان ممكن و الزم برنامه     ما به خواست خداي تعالي در اول      "

رغم خواست ملت بـه       كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتوري شاه، اصلي بسازم و علي                   
بگيرند، ولي من هميشه به وظيفة ارشـاد و  به عهدة دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم   . آنها تحميل كنم  
  38".كنم هدايتم عمل مي

مراتب خـود متكـي بـه         اين حكومت در همه   .باشند  آنان ناظر و هادي مجريان امور مي      . علما خود حكومت نخواهند كرد    "
 39 ".آراي مردم و تحتِ نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود

  40".طرز حكومت، حكومت جمهوري است و تكيه بر آراي ملت. ه باشمخواهم رياست دولت را داشت من نمي"
تـوانم در ايـن تشـكيالت     من شخصاً نمـي مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند وليكن           "

 را انجام مـي     مسئوليت خاصي را بپذيرم ودر عين حال هميشه در كنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادي خود                  
 41".دهم
 42".روحانيون شغلشان چيز ديگري است. ام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد من چنين چيزي نگفته"
مـن در حكومـت     . هـا اسـت      روحانيون ارشاد دولت   هكنيم، وظيف   من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي         " 

 43".آينده نقش هدايت را دارم
  44".گذارد ساس كار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور ميحكومت اسالمي ما ا"
 45".آدمي بايد به دست خودش باشدهرحقوق بشر اين است كه سرنوشت . عقل اين است. قانون اين است"
هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد كـه مقـدرات هركسـي             . بايد اختيارات دست مردم باشد، اين يك مسئله عقلي است         "

 46".ت خودش باشدبايد دس
ي حقوق بشر را      ي اسالم مالحظه    اندازه  هيچ سازماني و حكومتي به    . ي آن است    حكومت اسالمي بر حقوقِ بشر و مالحظه      "

 اسالمي با آخرين فرد مساوي     تمام معنا در حكومت اسالمي است، شخص اول حكومت          آزادي و دموكراسي به   . نكرده است 
  47". ست در امورا
 حق آزادى را از هـيچ كـس        .گيرد حقى را از هيچ كس نمى     .كند شمارد و هم عمل مى     بشر را محترم مى   اسالم، هم حقوق    "

  48".دهد كه كسانى بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند اجازه نمى.گيرد نمى
 49". هر كس بايد در دست خودش باشدت را قبول دارد كه مقدرا هر آدم عاقلي اين.بايد اختيارات دست مردم باشد"
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مـا  .  سـال پـيش    1400ها گرفته شود، نه اينكه برگرديم به         خواهيم جلوي اين هرزه     وييم حكومت اسالمي مي   گ   ما كه مي  "
 50". را هم با آغوش باز قبول داريمي مظاهر تمدن همه.  سال پيشش برگرديم1400خواهيم به عدالت  مي
كنـيم كـه      ما قبل از هر چيز فكر مي      . نيم به معني پشت كردن به ترقي و پيشرفت نيست         ك  ما وقتي از اسالم صحبت مي     "

  51".ي پيشرفت نيست فشار و اختناق وسيله
 52".شود اسالمي با استبداد جمع نميرژيم ...توان حكومت اسالمي خواند دولت استبدادي را نمي"
ـ   اشد، پـيش قاضـي مـي   در حكومت اسالمي اگر كسي از شخص اول مملكت شكايتي داشته ب   " ار رود و قاضـي او را احض
  53".كند و او هم حاضر مي شود مي
 54". آنها را نكشند،مرگ بر فالن كس خواهيم كه براي اينكه يكدسته ميگويند ما حكومتي را مي"
  55"يكي علي و يكي هم عمر. حاكم بودخواهيم مصداقش يكي حكومت پيغمبر است كه  حكومتي كه ما مي"
اين طور نيست كـه بـا قلـدرى         . حكومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است         .مي، حكومت ملى است   حكومت اسال "

 با آراء ملت مى آيد و ملت او را حفظ مى كند و هر روز هـم كـه بـرخالف آراء               ،خواهد حفظ كند خودش را    بآمده باشد كه    
 56".ملت عمل بكند قهراً ساقط است

توانند به كليه فرائض مذهبي خود آزادانه عمل نمايند و حكومت اسالمي               اسالمي مي  هاي مذهبي در حكومت     تمام اقليت "
 57".ق آنها به بهترين وجه دفاع كندموظف است از حقو

 58"". حقوق خود برخوردار خواهند بودهاي مذهبي به بهترين وجه از تمام اقليت"
 59".ي خود آزادندهاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماع تمام اقليت"
 60".ا آنها كمال خوشرفتاري خواهد شدب. كنيم به وطن خود بازگردند از يهودياني كه به اسرائيل رفته اند دعوت مي"
 61". خواهد داد ها را با منطق جواباسالم جواب همه عقايد را بعهده دارد و دولت اسالمي تمام منطق"
  62".اي هستند يان هرگونه عقيدهدر بدر حكومت اسالمي همه افراد داراي آزادي "
 63".نين استثمار از ميان خواهد رفت همه نهادهاي فشار و اختناق و همچ.جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد بود"
ما يك حاكمي مي خواهيم كه تـوي مسـجد وقتـي آمـد نشسـت بياينـد دورش بنشـينند و بـا او صـحبت كننـد و                              "

 64".و هم بترسندز سايه اانه اينكه . هايشان را بگويند اشكال
. اين كه مي گويند اگر اسالم پيدا شد زنان بايد توي خانه بنشينند و قفلي بر آن زده ديگر بيرون نيايند تبليغات اسـت                       " 

زن خوب است زيبا "ما با ملعبه بودن زن و به قول شاه . راي بگيرند . راي بدهند . زن و مرد همه آزادند كه به دانشگاه بروند        
 65 ".لفيم مخا"باشد

 66".زن در تمام ابعاد وجودي زن استاسالم با آزادي زن نه تنها موافق است بلكه خود پايه گذار آزادي "
 67".با رعايت موازين اسالمي آزادندزنان در انتخاب، فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود "
 از اسارت مردها بيـرون آورد و آنهـا را هـم      اسالم زن را  .  مردها سالمي آزادند حقوق آنان مثل حقوق     ها در حكومتِ ا     زن"

ي حقـوق و امـور بشـر را           اسالم همه . شود براي انحراف مردم است      رديف مردها قرار داده است، تبليغاتي كه عليه ما مي         
  68 ".تضمين كرده است

بود و نه پس از آن هايي از دهان آقاي خميني بيرون آمد كه تا به آن سال نه از ايشان شنيده شده  در كمال حيرت صحبت  
 . صدر معجزه كرده بود بني. از ايشان به گوش رسيد

ها به تاريخ پيوسـته بـود و           اين حرف  ، در ادامه خواهيم ديد اما     ماندپايبند  ها    اينكه تا چه حد آقاي خميني به اين صحبت        
. دند تبديل به معضل شـد     ها بعدها براي كساني كه قدرت را قبضه كر          همين حرف . توانست منكر آن شود     ديگر كسي نمي  

ديدارش با حبيبي در همين مـورد اشـاره          ها و   وپاگير بودن اين صحبت     هاشمي رفسنجاني در خاطراتش در لفافه به دست       
  69" .كند مي

شد اما    تر مي   انقالب ايران با كادر فرماندهي زبده خويش روز به روز به پيروزي نزديك             مسئله مهم اينجا بود كه       به هرحال 
 خميني نيز  تنها مهندس بازرگان كه سيد احمد نه. رسد بيني كند كه انقالب به پيروزي مي توانست پيش نميكس  هيچ
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د؟ توانست از قدرت بركنـار شـو         سال حكومت استبدادي برقرار كرده بود چگونه مي        25شاهي كه   . توانست باور كند    نمي
 :گويد صدر درباره واكنش احمد خميني مي  بني
گفت آيا تحليل شما، شما را واقعا به اين نتيجه رسانده است كـه شـاه    آمد و مي   در پاريس هر روز احمد آقا پيش من مي        "
 70"؟گير شويم رود؟ نكند در پاريس زمين مي

 رهبـر انقـالب ايـران در ميـان          .ان به پرواز درآمد   اهللا خميني و اطرافيانش به مقصد تهر        اما سرانجام هواپيماي حامل روح    
صدر اين صـحنه سـمبليك را اينگونـه           بني. پايين آمد و در سيل جمعيت گم شد       استقبال پرشور مردم از پلكان هواپيما       

 :  كند توصيف مي
 و بردنـد     وسط خـود    بياييم مثل اينكه برادر او بود و آقاي مطهري ايشان را گرفتند در              بيرون وقتي از هواپيما خواستيم   "

مثل اينكه از همانجا يك جريان پايان يافت و جريـان           . ها تمام شد و تا پاي پلكان هواپيما بود        رمثل اينكه وظيفه روشنفك   
 71".ديگر شروع شد

صـدا در جشـن و    مردم ايران يك. هاي رژيم شاه سقوط كرد و انقالب اسالمي به پيروزي رسيد             بهمن آخرين پايگاه   22در  
اطالع از    خبر و بي    كردند، بي   ناشي از شكست رژيم سلطنتي بودند و سرخوش و سرمست تنها به پيروزي فكر مي              پايكوبي  
 .شد هاي بسته براي نابودي انقالبشان كشيده مي ت دربشهايي كه پ نقشه
 

 وزيري بازرگان تا انتخابات رياست جمهوري از نخست
 چنـد نفـر ديگـر از        راهم و در مدرسه رفاه مستقر شدند، هويدا به ه         زماني كه آقاي خميني و همراهانش به ايران رسيدند        

 :كند صدر نقل مي بني.  به مدرسه رفاه منتقل شدند، بازداشت، وسران رژيم شاه 
احمد آقا ازقول آقاي خميني گفت كه اين سران دولت شاه مثل هويدا را آوردند در مدرسه رفـاه و بـا آنهـا بـدرفتاري                          "

رفتم باهاشان صحبت كردم كه اسالم دين عدل اسـت، عواطـف         .  آنها صحبت كنيد دلداريشان بدهيد     كردند شما برويد با   
. با هويدا هم كه داشت كتاب ژان شارون را مي خواند حرف زدم و گفت كه تقصير سيستم بود و تقصـير مـن نبـود                         . است

رفتم مدرسه رفاه بـه خمينـي گفـتم شـما مـرا      شب .  اصال ماتم برده بود72!روز چهار نفر از انها را اعدام كردند       فرداي آن 
ـ  مثل اين قضيه كه به دهان گوسفند نبات مي گذارند يا آب مـي ده               [فرستاده بوديد كه نبات دهان گوسفندها بگذارم       د ن

گفتم كجا ثابـت شـده كـه مجـرم بودنـد؟ در كـدام               . ها مجرم بودند     اين چه كاري بود؟ گفت اين      ]بعد سرش را مي برند    
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گفتم پس اين حرفتان در پاريس كـه معلـوم نيسـت شـاه را بشـود                 . خيانت كردند ! دگاه الزم نداشت آقا   دادگاه؟گفت دا 
بـراي اينكـه اينهـا بـا        . كنيد؟ بارها گفتم من با اين اعدام ها مخالف هسـتم           كشت،حرف مفت بود؟ حاال اينطور عمل مي      

 73".كنند ها ختم مي كنند و به بهترين ها شروع مي بدترين
 :گويد خود مي. دار شد ساالر و دانشگاه شريف را عهدههورود به ايران تدريس در مسجد سپصدر با  بني
 از  يبعـد هـم روحـانيون     . روزهاي اول انقالب با كساني كه مي خواستند بحث آزاد كنند، خميني من را معرفي مي كـرد                 "

ـ                يعني امام جماعت   ،تهران رفـتم مسـجد سپهسـاالر تـدريس         يها را جمع كرد كه من براي آنها تدريس كنم وهـر روز م
  74".كردم مي

ها  ونيستصدر براي بحث آزاد با كم    به فرستادن بني   75" ،آقاي خميني نيز در مصاحبه با اوريانا فاالچي، خبرنگار ايتاليايي         
 .كند و ديگران اشاره مي

 :صدر در دانشگاه شريف درباره حكومت اسالمي حتي مطهري را به وجد آورده بود جلسات بني
 هزار نفـر پـاي   50. آقا بياييد ببينيد چه انقالبي كرده بني صدر در دانشگاه     : روزي در حضور آقاي خميني، مطهري گفت      "

 76".نظير است بي... نشينند، دانشجو،استاد، منبر اين آقا مي
 به قلـم زدن     )شد  محمد جعفري منتشر مي   مديرمسئولي   او و  صاحب امتيازي   كه به ( او همچنين در روزنامه انقالب اسالمي     

گرچـه در   ( صدر در اين فاصله بدون پذيرفتن پست اجرايي           بني. رفتند   با تيراژ نجومي به فروش مي       او هاي  كتاب. پرداخت
ـ  دو  و اجتماعي  هاي اقتصادي   سعي كرد تا به عنوان يك منتقد سياست       ) شوراي انقالب عضو بود     .ت موقـت بـاقي بمانـد      ل

  :گويد ميروحانيون هاي قدرت توسط  صندليدرباره دولت موقت و تصدي گام به گام 
 بـاهنر در آمـوزش و پـرورش و    ،اي در وزارت دفـاع     خامنـه . ها كـرد    نفر از روحانيون را معاون وزارتخانه      4بازرگان آمد   "

چقـدر بـه    . ممن خيلي مخالفت كرد   . چهارمي بهشتي براي وزارت دادگستري كه قبول نكرد       . رفسنجاني در وزارت كشور   
رت را بريـد مـزه وزا     اند شما اينها را مـي      اينها با اين چيزها خو نكرده     . تم آقا اينها را نبريد با وزارت آشنا كنيد        بازرگان گف 
خيلـي عـارف مـي      . اگر كسي قدرت را چشيد ول كند        محال است  .شود آنها را از آنجا كند      چشاني وديگر نمي   بهشون مي 

  77".خواهد كه به قدرت بگويد نه
 تمـام  ، سـپاه پاسـداران و كميتـه انقـالب    مثـل سـازيد   ت موقت گفتم تمام اين نهاد هايي كه شما مي         به بازرگان و دول   "

انقـالب  . ممكن نيست ما سپاه پاسداران بسازيم كه از انقالب پاسداري كند          . سازيد هاي استبداد جديد را داريد مي      ستون
واهيد انقـالب را  خ د يك نيروي مسلح مي شما با ايجا.ود شما نقض كنيدش  نمي رامعنايش اين است كه زور را بردارد و اين       

  78"؟حفظ كنيد
به اين يكي ديگـر شـما   ": اسدي داماد آقاي بازرگان گفت  وقتي جهاد سازندگي را ايجاد كرده بودند، يك روز آقاي بني          "

سـازيد،    ها كه شما داريد مي     گفتم تمام اين    گرفتم و مي     نهادها ايراد مي     چون به تشكيل همه آن     ".توانيد ايراد بگيريد    نمي
به جـاي   : جهاد سازندگي يعني چه؟ گفت    : به داماد آقاي بازرگان گفتم    . سازيد  هاي استبداد جديد را داريد مي       تمام ستون 
هـا را بفرسـتيم تـوي روسـتاها           ها توي شهرها بازي راه بياندازند و به قول شما بشوند بـازوي اسـتبداد، آن                 اينكه جوان 

شما بـه اسـم   .بله كه ايراد دارم: چطور؟ اين را هم ايراد داري؟ گفتم : اي؟ گفت  مگر ديوانه ! آقا:  او گفتم  به. سازندگي كنند 
ها   كنيد و بعد اين     ها را شما به عنوان سازندگي رها مي         خواهيد همه جا را به كنترل آقايان دربياوريد؟ اين          شهر و روستا مي   

شما سازمان برنامه داريد، . ر دست گرفت، اينان را وسيله كار خودش خواهد كردهر كه اختيار اين ابزار را د  . شوند ابزار   مي
هتر از اين نهادهـا     ب. ها را دموكراتيزه كنيد و اشخاص را مسئول كنيد و اختيار بدهيد             وزارت كشاورزي داريد، اين سازمان    

 79".كنند عمل مي
 : نوشت" در دو حركت انقالب ايران"صدر رسيد و در كتاب  حرف بنيبازرگان بعدها به 

جهاد سازندگي كه با ابتكار وزير مشاور اجرايي و دولت موقت به وجود آمد، مدتي از عمرش نگذشته تبديل بـه شـعبه                       "
 80".ها گرديد  حزب جمهوري در روستاعمراني و اجرايي و تبليغاتي

 :صدر درباره نهادهاي انقالب و استعفاي دولت بازرگان گفت بني
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 و  نمي شكسـتيم  به نام دين و در واقع ضد دين، خب اگر ما اينها را        . ستونهاي توتاليتريسم ديني شدند   ب  هاي انقال نهاد"
. شـد  تـر مـي    ، امكان اينكه روزي ايران بتواند از اين استبداد رها شود ضعيف           برديم ان قداستشان را از بين نمي     بقول آقاي 

  81".داند شد خدا مي حاال چقدر طوالني مي
 

 
 

پايه چرا كه استعفاي دولت موقت زير فشار دانشجويان خط امام سنگ        . ازرگان مخالف بودم اما با استعفايش نه      با دولت ب  "
 82".رژيم جديد را كج گذاشته بود

در وزارت  . صدر واگـذار شـد      موقت سرپرستي وزارت دارايي و پس از آن وزارت امور خارجه به بني            پس از سقوط دولت       
هـاي    كرد و با طرح وام بدون بهره و ربا، بـا دادن وام            و ملي   ها را احيا      بانك. والت زيربنايي زد   دست به تح   صدر  دارايي بني 

. خانه شـدند     بسياري از مردم صاحب    83" شد   درصد كه به عنوان هزينه بانكي لحاظ مي        4 هزار توماني و دريافت تنها       400
 در اين دوران و همچنين دوران پـس از آن، رياسـت             هدفي كه  . از آن دوران به يادگار مانده است       "يصدر  هاي بني   خانه"

 :شد، بر اين اصل استوار بود كه صدر و همفكرانش دنبال مي جمهوري، از سوي بني
 84 ".آن رژيم اسالمي نيست بلكه ضد اسالم استاند، اي فقيرند وحتي به نان شب محتاج بينيد عده اگر در جايي مي "
صدر بـه شـوراي       رفتن بني ترين اتفاقات اين دوران       از مهم . رخارجه را قبول كرد   صدر پس از آن سرپرستي وزارت امو        بني

صـدر و     اما درسـت روزي كـه بنـي       . ها و شاه با تصويب شوراي انقالب و آقاي خميني بود            امنيت براي حل مسئله گروگان    
ي خميني را خواند كـه در آن        ازظهر راديو اعالميه آقا      بعد 2خواستند به سمت نيويورك پرواز كنند، ساعت          همراهانش مي 
 :كند صدر نقل مي بني. كس از جانب ايران در شورا شركت نخواهد كرد گفته بود هيچ

 يكدفعه ظهر بدون اطالع قبلي دفتر امام اطالعيـه دادكـه هـيچ              ،قرار بود به عنوان وزير خارجه به شوراي امنيت برويم         "
شـما خودتـان   :  پيش آقاي خميني بـا عصـبانيت وتنـد گفـتم             رفتم. كس از ايران در شوراي امنيت شركت نخواهد كرد        

؟  كنيد  اين چه رفتاري است شما مي؟ايد شما اين كشور را مسخره گرفته. كنيد يگيريد و مصاحبه م يد و موافقت ميگوئ مي
دمت در  خارجـه پيشـخ   ؟ مگر وزير  ؟ واعالم مي كنيد در راديو      شما قبال نمي توانستيد بگوئيد آيا مصلحت هست يا نيست         

من براي حفظ حيثيت شما بود كه ايـن كـار را            : خميني گفت . كنند  با پيشخدمت هم اينطوري رفتار نمي      ؟خونه  شماست  
هاد ؟ ما خودمان پيشن    برديد كه حفظ حيثيت من را بكنيد       شد؟ شما حيثيت كشور را     گفتم اين حفظ حيثيت من مي     . كردم

ر قطعنامـه عليـه     گدهيد؟ گفت ا   داريد اطالعيه مي   مير درست شده و    حاال كه همه چيز    ،داديم شوراي امنيت تشكيل بشه    
، اين همه قطعنامه ضد اسرائيل شد ؟ گفتم آقا توافق شده بود حاال بر فرض هم قطعنامه صادر مي         شد چي  ايران تصويب مي  

گفتيم  كرديم و مي   كردند، مخالفت مي   ؟ فرضا هم كه تصويب مي     و كجاي دنيا زير و رو شده      تصويب شده كدام را اجرا كرده       
  85".فاجعه اين است كه شما كرديد. قبول نمي كنيم، فاجعه كه نبود
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صـدر در آن      نخستين انتخاباتي كـه بنـي     . ها سرانجام از وزارت امورخارجه استعفا كرد        صدر در واكنش به اين دخالت       بني
ميليـون و   يـك   )  1763126(  بـا  صـدر،    در ايـن انتخابـات ابوالحسـن بنـي         .كانديدا شد، انتخابات مجلس خبرگان بـود      

 و  هـزار   دو ميليـون و شـانزده      ) 2016851( اهللا طالقاني كه با        راي پس از آيت     وصد وبيست وشش   هزار  وسه  هفتصدوشصت
 86" . يافته راي نفر اول انتخابات شده بود،به مجلس خبرگان راهشتصد و پنجاه و يك

 

 اهللا واليت فقيه؛ رخ به رخ با آيت
هـاي     آقاي خميني ، يكي ديگر از قدم       50 و اوايل دهه     40 دهه   فقيه در قانون اساسي بر اساس نظريه        يتگنجاندن اصل وال  

براي نخستين بـار، مـال احمـد        .انحصارطلبان در منحرف كردن انقالب بود كه در مجلس خبرگان قانون اساسي انجام شد             
اساسـي آقـاي      تـز  بعدها اين نظريه به عنوان     87" .رد قرن سيزدهم اين نظريه را بيان ك        كتاب عوايد االيام و در     نراقي در 
در اين كتـاب، كـه      آقاي خميني    . مكتوب گشت   از انقالب  پيش سال   10 حدود  و سرانجام در   شرح و بسط پيدا كرد    خميني  

 اثر ماكياول، قدرت را نه در يد        ،فقيه است، در اثري همسنگ شهريار       هاي ايشان در نجف تحت عنوان واليت        ماحصل درس 
او . ها برقـرار شـود    انتظار ندارد بدين زودي  كه كند   وحكومتي را تبيين مي    بيند  فقيه و قيم مردم مي      كه در قبضه ولي   ملت  

 :در قسمتي از اين كتاب ميگويد
دفي است كه   اين ه . هيچ عاقلي انتظار ندارد كه تبليغات و تعليمات ما به زودي به تشكيل حكومت اسالمي منتهي شود                "

 88".دارداحتياج به زمان 
تزي كه بعدها در مقام رهبري جمهوري اسالمي دنبال  .جامه عمل پوشيد  اسالمي  سال حكومت 6،7كه به فاصله      ال آن و ح  

ها توسط شخص آقاي خمينـي و همراهـانش شـرح و بسـط                شد و طرفداران و مدافعان خاصي يافت، در تمامي اين سال          
 : پيدا كرداي ويژه

ملت ":جنتي 89".اند، پس به حاكمي كه قيم امين صالح باشد محتاجند           اند وناكامل   مند كمال اند و نياز    مردم ناقص ":خميني
 تمـام امـور مـردم را دارا    شوند و عالمان در حكم قيم و واليان امر هستند كه كار رسيدگي به             به عنوان ايتام محسوب مي    

ن و تعيـين     فقيه واقعيتي جز قـرار داد      واليت":خميني 91".اعتبار واليت فقيه به مردم نيست     ": مصباح يزدي  90".هستند
 بايـد  ،اگر جامعه ما بخواهد به راستى اسالمى بماند و اسالم اصيل بر آن حكومت كنـد               ": بهشتي 92".قيم براي صغار ندارد   

  93". يعنـى بايـد نـبض حكومـت در دسـت فقيـه باشـد               ؛ هم رهبرى فقاهتى كند و هم رهبرى واليتـى         ،فقيه در جامعه  
گـره كـور خـواهيم     دار شود، مـا  اى خدشه  كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره فقيهه واليت مطلقهاگر مسئل ":اي خامنه
اگـر  . يـا خـدا اسـت يـا طـاغوت     . اگر فقيه دركار نباشد، واليت فقيه دركار نباشـد طـاغوت اسـت    ":خميني 94".داشت
  96".ترين اصل قوانين كشور اسـت واليت فقيه، مترقي ":مصباح يزدي 95".ر با نصب فقيه نباشد طاغوت است      جمهو  رئيس
  98".واليـت فقيـه سـتون خيمـه جامعـه اسـت           ":قـره بـاغي    97". واليت فقيه براى شما يك هديه الهى است        ":خميني
"  GHIم 60C ;D=E8 و0AB/ @?04< 8=6>0; و د678ا3045 ا01/                " : هاشمي رفسنجاني    99".خواهد  ملت واليت فقيه را مي    ":خميني

از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در                فقهاي جامع الشرايط     " :خميني100
انـد؟   مردم چه كـاره   . گويند اگر مردم خواستند    اين چه حرفى است كه مى     ":خزعلي 101".غيبت كبير موكول به آنان است     

 102". نه براى بر هم زدن احكـام خـدا  ،مردم محترم و عزيزند اما براى اجراى احكام خدا. كنند مردم احكام خدا را اجرا مى  
ر انتخابـات و رفرانـدومها      د.مردم خوب مي دانند كه حكومت مال مردم نيست بلكه حكومت متعلق به خداست             ":غرويان

 اسـالم  بـا    مخالفتمخالفت با واليت فقيه،": خميني103"مردم براي بيعت با واليت فقيه مي روند نه براي تعيين حكم خدا
فهـوم رهبـري دينـي، رهبـري        م":خميني 105". فقيه واليت مطلقه دارد    ،ا معتقديم كه بال اشكال    م": مشكيني  104"است

واليت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مـي            ":خميني106".علماي مذهبي است در همه شئون جامعه      
ي شود و احتياج به استدالل پيـدا        چندان توجهي نم  » واليت فقيه «اينكه امروز به    ... شود و چندان به برهان احتياج ندارد      

واليـت فقيـه جـزء      ":اي  خامنه 107".كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما و حوزه هاي علميه خصوصا مي باشد            
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 واليـت   ...واليت فقيه محكم ترين مبناي حركت جمهوري اسالمي ايران است          ":رفسنجاني 108".واضحات فقه اسالم است   
نهـاد حكومـت آن قـدر        ":خميني 109."گر واليت را از شيعه بگيرند شيعه چيزي ندارد        فقيه محور حكومت شيعي است ا     

اگر فقيه عـالم و     ":خميني 110".اهميت دارد كه نه تنها در اسالم حكومت وجود دارد بلكه اسالم چيزى جز حكومت نيست               
ي   باشد، و بـر همـه       ت دارا مي  ي جامعه داش    در امر اداره  پيامبر  عادل بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان واليتي را كه           

همـان  .ولي فقيه نسبت به جـان و مـال و نـاموس مـردم اختيـار دارد                ":جنتي 111".مردم الزم است كه از او اطاعت كنند       
اين توهم  ":خميني 112".به منظور حفظ مصلحت امت دارد      فقيه اين مقام و واليت را     . داشت) ص(اختياري كه پيغمبر اكرم     

بيش از فقيـه    ) ع(بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير     ) ع(بيشتر از حضرت امير   ) ص(اكرمكه اختيارات حكومتي رسول     
 114".اجازه داده كه حكومت كنـد     ) عج(خدا به ولي فقيه از طريق امام زمان         ":مكارم شيرازي  113".است، باطل و غلط است    

ر مزدور شـيطاني را شناسـايي   عناص" :مصباح يزدي 115".فقيه پرتويي از واليت امام زمان است  واليت":جعفر سبحاني
فقيه ساز شده آن را خاموش كنيد، اگر از روي ناداني است برايش توضيح              هرجا آهنگ مخالفت با واليت فقيه يا ولي       . كنيد

استعمارگران فرهنگ اجنبـي    ":خميني 116".دهيد و شبهه اش را رفع كنيد، اگر از روي غرض ورزي است، او را خفه كنيد                
آذري  117".ن بود كه ما قيم و رئـيس نداشـتيم        ها همه براي اي     اين. زده كردند   اج دادند و مردم را غرب     را ميان مسلمانان رو   

باشد، بلكه اراده او حتـي در   ولي فقيه تنها نيست كه صاحب اختيار بالمعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم مي ":قمي
اند حكم تعطيل توحيد را صادر نمايد و يگانگي پروردگار          تو  تعالي نيز موثر است و اگر بخواهد مي         توحيد و شرك ذات باري    

اهللا   اي از واليـت مطلقـه رسـول          حكومت كه شعبه   ":خميني 118".را در ذات و يا در پرستش محكوم به تعطيل اعالم دارد           
ثمـره  انقالب اسـالمي     ":مصباح يزدي 119". تمام احكام نماز و روزه و حج       است، يكي از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر         

گوييـد مشـروعيت     مـي  .اسـت واليت فقيه محور اساسـي انقـالب         ":مهدوي كني  120".اعتقاد مردم به واليت فقيه است     
 واليت فقيـه را واجـب       اسالم": خميني 121"ايد؟  اين حرفها چيست؟ از خودتان درآورده      ؟سوي مردم است   فقيه از  واليت
بديهي است كه دشمنان ملت از      . ها، امري تشريفاتي نيست    واليت فقيه بر خالف برخي برداشت     : يا خامنه122". است  كرده

چـرا  ":بهشـتي  123".مساله واليت فقيه را مورد حمله قرار دهنـد  واليت فقيه ناخرسند باشند و همواره و در هر فرصتي
 اطاعت از شاه با زور و     ":خزعلي 124". چون واليت فقيه نداشت    ؟جامعه عصر امام صادق جامعه صحيح و سالم اسالمي نبود         

ولـي  . كنـد  رهبر يا ولي فقيه را خدا منصوب مـي        ": مشكيني 125".فقيه واجب است    ما اطاعت از ولي   سر نيزه باطل است ا    
 واليت فقيه ادامه واليت فرزند اميرالمـؤمنين        ": نمازي 126".چون مردم قدرت تشخيص ندارند نمي توانند او را پيدا كنند          

 127". چرا كه ولي فقيه عـادل، منصـوب ذات اقـدس االهـي اسـت                اند،  است و به همين علت همه دشمنان از آن ناراحت         
اند كه علما به جاي امامان از آنها كفايـت           بعد از آل محمد امت حالت يتيمي را دارد كه پدر ندارد و سفارش كرده              ":جنتي

ولـي  ":  يـزدي مصـباح  128"تكنند و هدايت امت را بر عهده بگيرند مانند قيمي كه بعد از پدر متكفل اداره امور ايتام اس 
واليت فقيه يك چيـزي نيسـت كـه مجلـس     ":خميني 129".گيرد از خدا مي فقيه در حكومت اسالمي مشروعيت خود را

واليت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعـالي درسـت كـرده اسـت، همـان واليـت              . خبرگان درست كرده باشد   
از طـرف  كـه  من يك نفر آدمي هستم ":خميني 131". است الهيفقيه از عنايات عرش واليت":نمازي 130".اهللا است رسول

شما وقتـي واليـت     . گويد قواي ثالثه زير نظر واليت فقيه است         قانون اساسي مي   ":خزعلي 132". واليت دارم  شارع مقدس 
ييد مقام واليت نرسـد معتبـر        ميليون هم راي بياوريد تا اين راي به تا         30 ميليون كه هيچ     20فقيه را قبول نداشته باشيد      

نظارت روحاني صورت     حكومت بايد با قانون خدايي كه صالح كشور و مردم است اداره شود و اين بي               ":خميني 133"تنيس
خـواهيم، مگـر    نمـى  خواهيم امـا مـال   اينها اينطور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسالم را مى": خميني134".گيرد نمي
افتند كـار انجـام    بدهيد، باز اين مالها هستند كه جلو مى  انجامتوانيد بدون مال كار را شود اسالم بى مال، مگر شما مى مى
اين خالف عقل اسـت،اين  . خواهيم خواهيم مال نمى گوييد كه ما اسالم مىن .دهند جانشان را مى دهند، اينها هستند كه مى

آخوند اصـال   اسالم بى. شود آقا اين نمىخواهيم منهاى آخوند،  اسالم مى عضى از اينها بگويند كه ماب. است خالف سياست
اسالم بدون روحانيت محال است كه به حركـت خـودش           .شكست روحانيت، شكست اسالم است    ": خميني 135".شود نمى
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ــه دهــد ــزدي 136".ادام ــه خــدا   ":مصــباح ي ــان و در حقيقــت شــرك ب ــا امام ــه، مخالفــت ب ــي فقي ــا ول مخالفــت ب
 138".مخالفت با واليت فقيه، تكذيب ائمه و اسالم است":خميني137".است
 :كند صدر نقل مي بني.  همان زمان نيز اين طرح آقاي خميني با واكنش شديد مراجع روبرو شده بوددر
كسي تعريف مي كرد كه به آقاي خويي گفته بودند آقاي خميني در نجف واليت فقيه تدريس كردند او در جواب گفتـه                       "
 139 "؟ اين كارهاايشان مجتهد نيست چه كار دارد به. اسالم واليت فقيه ندارد: بود
 :گويد نويسد اصل واليت فقيه را به زير سوال برده و مي  مياهللا خويي همچنين در كتاب خود  آيت
فقها نه تنها   . واليت تنها اختصاص به پيامبر وائمه دارد      . شود  واليت در زمان غيبت با هيچ دليلي براي فقيهان اثبات نمي          "

 140". حسبيه هم واليت شرعي ندارندوردر امور عامه واليت ندارند، بلكه در ام
. يك از فقيهان حرفي از آن به ميان نياورده بودند            هجري هيچ  13رفت كه تا قرن       بدعتي در اسالم به شمار مي     واليت فقيه   

اهللا  آيـت از آن جملـه  . بسياري از علما و فقها بـه مخالفـت بـا آن برخاسـتند     پس از مطرح شدن اين طرح در قرن اخير،  
اهللا محمد روحاني، آيـت اهللا    آيتاهللا طالقاني،  آيت اهللا محمد شيرازي،    اهللا خوئي، آيت    يت اهللا حسن قمي، آيت     آ خوانساري،

كـه    بودنـد  اهللا اراكي ومطهـري     آيت اهللا صادق روحاني، آيت اهللا سيدرضا صدر،         آيت اهللا كمپاني،    آيت كاظم شريعتمداري، 
تصور مردم از واليـت فقيـه ايـن نبـوده و             ":گويد  رباره واليت فقيه مي   مطهري د . مخالفتشان با اين اصل را ابراز داشتند      

ه گا در شيعه هيچ  . اين مفهوم اختصاص به جهان تسنن دارد      ... نيست كه فقها حكومت كنند واداره مملكت را بدست گيرند         
 و دسـتگاه    بـه طـور مجموعـه     بايد  روحانيت نه   ":كند   مطهري همچنين اضافه مي    141".چنين مفهومي وجود نداشته است    

هاي دولتي را به جاي ديگـران اشـغال كننـد، بلكـه       روحانيت وابسته به دولت شود و نه افرادي از روحانيون بيايند پست           
هـا اسـت حفـظ        ها و دولت    روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت                

. الشرايط اجراي حدود و قضاوت و واليت بر قاصـران اسـت             شان فقيه جامع  ":ويدگ  اهللا اراكي دراين باره مي      آيت 142".كند
 143" رفع سلطه كافران از ايشان كجا؟اين كجا و تصدي حفظ مرزهاي مسلمانان از تجاوز فاسقان و

د، درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان تشكيل شود و قرار بر اين شده بود كه تكليف قانون اساسي با رفراندوم مشخص شـو                     
طـرح و پـس از      ) و يا خبرگـان   ( هاي فراوان تصميم بر اين شد كه اين قانون در مجلسي با نام موسسان               اما پس از صحبت   

آمـد امـا      ها پيش نمي    شد ديگر اين بحث     شايد اگر همان قانون اساسي اول به رفراندوم گذاشته مي         . بررسي تصويب شود  
 : گفتصدر بعدها بني. مجلس خبرگان قانون اساسي همه چيز را به هم ريخت

 اگر همين رفراندم را قبول كرده بوديم شايد وضع بهتر           .داديم سسان تشكيل نمي  اش رفراندم كرده بوديم و مجلس مو      ك"
 144".شد مي
بار نيز سخن از واليت فقيه به ميان نياورد و            هايش در پاريس حتي يك      ها و گفتگو    ها، مصاحبه   آقاي خميني در سخنراني      

كرد، اما با ورود به ايران و مطرح شدن اصل واليت فقيه در مجلس خبرگـان قـانون                    يت جمهور مردم تاكيد مي    تنها بر وال  
در . اهللا تغيير كرد و بار ديگر سخن از واليت فقيه، به جاي واليت جمهور مردم به ميان آمد                   باره گفتمان آيت    اساسي به يك  

 چرا كه،  مطابق عهدي كه آقاي خميني در پاريس با ملت بسـته               بودفقيه ن   نويس اصلي قانون اساسي خبري از واليت        پيش
اين طرح مطـرح شـد و       ،   اما ناگهان در مجلس خبرگان قانون اساسي       .بود، اصل بر واليت جمهور مردم قرار داده شده بود         

 : شنويم مخالفان و موافقان اين طرح چه كساني بودند؟ از زبان منتظري مي .پا كرد سرو صداي بسياري به
. در رابطه با گنجاندن اصل واليت فقيه در قانون اساسي من و آقاي بهشتي و رباني شيرازي و حسن آيت اصرار داشـتيم           "

  145".صدر مثل آقاي طالقاني و بني. ندها هم مخالف بود البته بعضي
 درشد وتمامي اختيارات  يكاره م جمهور هيچ با وارد شدن اين اصل در قانون اساسي و دادن اختيارات به رهبر  عمال رئيس               

كـرد و بـا سـلب اختيـارات            طرح اين اصل حاكميت ملت و راي مـردم را مخـدوش مـي              146" .گرفت  قرار مي دست رهبر   
نويس داشت و بـه        اما قانون اساسي پيش    .داد  فقيه قرار مي    جمهور ومصادره آن به نفع رهبر، ميزان را، تشخيص ولي           رئيس

 و راه را بـراي دخـل و تصـرف           اي خميني اما آب پاكي را روي دست همگـان ريخـت           آق. شد در آن دست برد      راحتي نمي 
 :محدوديت قانون اساسي در مجلس خبرگان باز گذاشت بي
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 147".بايد نظر بدهيد ، بايد رأى بدهيد،پيش نويس هيچ چيزى نيست"
 :اض كردند و هشدار دادند بارها به وارد شدن اين اصل در قانون اساسي اعترخواهان  آزاديصدر به همراه ديگر بني
 148" .د و خواسـتار اصـالح و حـل آن شـد           اهللا شريعتمداري به اصل واليت فقيـه در قـانون اساسـي اعتـراض كـر                آيت

 روشنتر بگويم وقتي نظر اكثريت ملت     " :شريعتمداري پس از تصويب اصل واليت فقيه آن را با اسالم مخالف خواند وگفت             
 و ايـن جمهـور واكثريـت را         يـم ا تـوجهي كـرده    بي مينموديم، يعني به جمهوري اسال    بدان توجهي ن   كرديم،   اعتبار  بي را

 تمامـاً  ]قانون اساسـي [اعتبار شد، مسلماً قانوني كه در دست تصويب است     لذا وقتي كه جمهوري اسالمي بي     . ايم  نپذيرفته
 اعتبـار كننـد وبگوينـد       لت را بي  أي م نبايد ر ... يعني از اعتبار عمومي و حاكميت ملي برخوردار نيست          . شود  اعتبار مي  بي

ايـن طـرز تفكـر و ايـن طـرز          . كـاره اسـت    خير ملت كسي نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد كار كند و او همـه                  
سـازد و مسـلماً       قانونگذاري و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه مي زند وهمه چيز را بي اعتبار مـي                      

بناي كار بر اين است كه ما يك بي اعتمادي مطلق           گوييد    شما مي ": صدر   بني 149"نده نخواهد داشت   آي نتيجه خوبي هم در   
اگر فقط كساني حق دارند در انتخابات شركت بكننـد كـه رهبـر            ...اين كار صحيح نيست   . به مردم و نمايندگان آنها داريم     

 اي مردم شما آزاديد آن كسي را كـه مـن معرفـي        وقتي من بگويم  . نتخاباتا   معناي اين يعني انتخابات بي     ،كند معرفي مي 
 در كـنم  به مجلس خبرگان وصيت مـي ": بازرگان" 150"كنم انتخاب كنيد، اين امر اسمش نه آزادي است ونه جمهوري مي

آنطوري كه ما اين اصول رامي نويسيم قـدم بـه           ":صدر  بني 151".بعضي موارد تغييراتي بدهند تا حكومت انحصاري نباشد       
 كـه   5 پـس از دادن راي منفـي بـه اصـل             يت اهللا طالقاني  آ 152".را در قانون اساسي پيش مي بريم      ستبداد  قدم يك نوع ا   
ال پـيش بـه      س 70مي ترسم با اين وضع سطح قانون اساسي جديد از قانون اساسي             ": 153" واليت فقيه بود  متضمن اصل   
 نبايد يك طبقه خاص اسـالم       ":يت فقيه اي در مجلس خبرگان پس از طرح اصل وال         مقدم مراغه  154".تر باشد  مراتب پايين 

 روز سـياه تـاريخ ايـران        ،امروز": گيري درباره اصل واليت فقيه       مكارم شيرازي در روز راي     155".درا در انحصار خود بگير    
جمهور هم منتخب مردم باشد و هم مورد قبول فقيه ورهبر باشد باز هم كار دست             اينكه رئيس ":مكارم شيرازي  156".است

درست فكر كنيد دشمن در داخل و خارج مارا مـتهم بـه اسـتبداد               ...اصال قابل اجرا نيست    اين اصل .عني ندارد او نباشد، م  
شما را بخـدا    ...اين ماده از قانون ميگويد همه سر نخ ها بدست ما است             ...ميكند و مارا مخالف حاكميت ملي معرفي ميكند       

ت را در اصول گذشته تصويب كرده ايم كاري نكنيم كه حاكميت            بخدا بصالح اسالم نيست، ما حاكميت مل      . اينكار را نكنيد  
ملت ايران به جمهوري اسالمي نود وهشـت در صـد راي داده و براسـاس آن                 ... مردم يك شير بي دم و سر و اشكم شود           

 اصـل   اينجمهور با توجه به      اهد داد اما معلوم نيست اين رئيس      رئيس جمهورانتخاب خواهد كرد و با اكثريت به او راي خو          
يننـد وهـم    زرياست جمهوري برگ  ه  اهند ديگري را ب   اين درست نيست كه فقها بخو     .... ؟ چكاره است  ،كه نوشته شده است   

مـا طرحـي تهيـه     شـود   ميتا آن جا كه مربوط به دولت و شخص بنده ": بازرگان157"ود همه اختيارات را داشته باشندخ
ايـن  ":صـدر   بني 158" به خدا و حضرت عباس     شان  سرش بياورند حواله  حاال آنها چه باليي     .كرديم و سپرديم دست آقايان      

 159".، خدايى فقيه است نيستواليت فقيه

 . مدافعان نظريه واليت فقيه مطرح شدترين جدياز اين ميان مكارم شيرازي بعدها تغيير عقيده داد و به عنوان يكي از 
 :كند صدر نقل مي د بكنند؟استعفا؟ بنيتوانستن خواه مجلس خبرگان جز مخالفت چه مي نمايندگان آزادي 
بعد از اينكه خواستند در مجلس خبرگان واليت فقيه را تصويب كنند ما جلسه كرديم كـه اسـتعفا كنـيم ولـي آقـاي                         "

يب مـي    اختيـار تصـو    16زنند توي سرمان و اين واليـت مطلقـه را بـا              طالقاني گفت اگر استعفا كنيم با پتك خميني مي        
 160".كنند

داشـت خربـزه    .  اين روزها رفتم اطاق آقاي منتظري كه اطاق رئيس مجلس سابق سنا را به ايشان داده بودند                 در يكي از  "
. رئـيس مجلـس خبرگـان     . من: ايد؟ گفت   آقا شما اينجا چه كاره    : گفتم. يك كم با هم شوخي كرديم     .تعارف كرد . خورد  مي
گفتم شما فرض كنيد كه اين واليت فقيه، بـا          . كنه  اره مي آقاي بهشتي داره اد   : كنه؟ گفت   كي اين مجلس را اداره مي     : گفتم

شما ببينيد اآلن توي اين     . حاال شما با اين اختيارات شدي ولي فقيه       .  اختيار 16اين اختيارات كه آقاي آيت امضا كرده و با          
 در اين كشـور كـي       شما ببينيد بعد، واليت فقيه شما را      . كند   هستيد و كس ديگري دارد آن را اداره مي          مجلس شما رئيس  
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خـواني    هر روضه . شود كوره ايران هر ژاندارمي وهر پاسداري يك مطلقه مي         ايد؟ در هر ده     ؟ فكر اين را كرده    كند    اعمال مي 
گفت پدر مرا ديگر چرا در      . پدر شما را هم درخواهند آورد     . اينها دمار از روزگار مردم درخواهند آورد      . شود لقه مي يك مط 
يـاد روي    زني واين چماق واليت مي     نق هم مي  . ن جور مثل اين مجلس مي شه شما رهبر بشو نيستي          آورند؟ گفتم همي    مي
 161".ات كله

 :بيني آن را كرده بود صدر پيش بعدها منتظري به همان سرنوشتي دچار شد كه بني
ي اسم برد كـه      خدا رحمتش كنه پارسال آمده بود اينجا مي گفت به قم رفته بود و از كس                ]162"نيمرحوم خوا [يك كسي "

كه  گفت صدر مي    نشيند و مي گويد اين بني      آقاي منتظري دائم مي   : گفت  از قول او مي   . عضو شوراي فتواي منتظري است      
 163".افسوس كه نشنيديم. سر ما مياداين بالها 

ـ    9صدر به شدت با اين طرح مخالفت كرد و ضمن برشمردن              فقيه بني   در جلسات بررسي اصل واليت     ت بـا    دليل در مخالف
 :فقيه گفت واليت

ها را بلديد؟ هـيچ كـدام از شـما مجتهـد              شما چند تا از اين    .  علم داشته باشد   165شيخ بهايي گفته است مجتهد بايد       "
 164".گويم واليت فقيه باطل است نيستيد اما من هستم و مي

 :فقيه وادارد كرد مخالفان را به حرف زدن و گفتن داليل خود در رد واليت صدر از آن سو سعي مي بني
مرتضـي  [بـه او  . مخالف واليت فقيه بـود    )  باني حوزه علميه قم   (  در مجلس خبرگان پسر شيخ عبدالكريم حائري يزدي        "

ولـي  . آورد گفت، به احتمال زياد راي نمي  شد و مخالفتش را مي      اگر او بلند مي   .  گفتم پاشو و مخالفتت را بگو      ]حائري يزدي 
  165".ها را ندارم اين برخوردو تحمل قلبم ضعيف است  :او گفت

 به فاصله دو روز از مرگ طالقاني كـه          ،1358 شهريور   21 ،روز چهارشنبه  سرانجام در    به هرحال پس از كش وقوس فراوان      
از ايـن پـس   .  خبرگـان رسـيد   مجلـس تصويب  بهاين اصل ،آمد به شمار ميترين مخالفان واليت فقيه  يكي از سرسخت

شايد اين  . فقيه مشروعيت قانوني دهند     جانبه واليت   هاي خالف قانون خود با اصل مبهم و همه        توانستند به كار    مخالفان مي 
 :حرف هاشمي رفسنجاني به خوبي چشم انداز دو جريان موافق و مخالف با اين اصل را مشخص كند

هي در حكومت اسالم جز     فقه را قبول ندارند و ما را      ...) بني صدر و نهضت آزادي و     ( آنها  . مسئله سر اسالم فقاهتي است    "
 166".بينيم با اجراي همين فقه نمي

 :ها دانست و گفت آقاي خميني نيز طي يك سخنراني حق روحانيت را بيشتر از اين
تر از اين در  شولو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بي،   بود ]واليت فقيه [ اين كه در قانون اساسى يك مطلبى       "

 .يك مقدارى كوتاه آمدند، روشنفكرها مخالفت نكنند ايان براى اين كه خوب ديگر خيلى با ايناسالم اختيارات دارد و آق
 167".ون واليت فقيهئنه همه ش، قيه هستفون واليت ئ شيبعض اين، اين كه در قانون اساسى هست

 :آقاي خميني همچنين در مصاحبه با حامد الگار تاكيد كرد
 168".ل واليت فقيه است بهترين اصل در قانون اساسي همين اص"

 ايـن اختيـارات   68 در سال    ، اما فقيه تصويب شود    اختيارات اجرايي ولي  تا  صدر و همفكرانش مانع از آن شدند          بنياگرچه  
  . مشكلي از آن لحاظ براي رهبري پيش نيايد گشت تا قانوني هم،فقيه العمر سلطنتي ولي هم تصويب شد و حكومت مادام

 

 جمهور انتخاب يك رئيس
شناخت؟ سانسور شديد حاكم بر جامعه قبل از انقالب باعث شده بود تا مردم عـادي از                   صدر را در ايران چه كسي مي        نيب

طراح نظريه اقتصـاد    . صدر به يكباره در جامعه ايراني مطرح شد         با شكسته شدن جو اختناق و سانسور بني       . او هيچ ندانند  
ها و نظرات او چـه بوسـيله    ش از پيش شناخته شد و مردم با حرف    توحيدي و نويسنده كتاب استثنايي كيش شخصيت بي       

، 169" هايي نظير اقتصاد توحيدي او از مرز يك ميليـون گذشـت             تيراژ كتاب . هايش آشنا شدند    ها و چه با سخنراني      كتاب
مدت كوتاه   .بود رسيده    هزار 200خواستند و تيراژش به مرز      هايي بود كه مردم مي      روزنامه انقالب اسالمي او بلندگوي حرف     
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هـا، حـذف ربـا و دادن     احيـاي بانـك  . جا گذارده بود اش در وزارت دارايي خاطره خوشي را از او در اذهان مردم به        تصدي
 "صـدري   هاي بنـي    خانه". خانه شوند   درصد در آن زمان كوتاه باعث شده بود تا بسياري از مردم صاحب            4هاي با بهره        وام

 .است هنوز از ذهن و ياد مردم نرفته
صبح يكجـا، ظهـر جـاي       . از اين شهر به آن شهر     . روز به كار و تالش مشغول شد        صدر، او شبانه     با اعالم كانديداتوري بني   
هاي زياد باعث شد تا او بتواند نظرش و فكرش را به مردم عرضه كند و مردم او را كامل  سخنراني. ديگر و عصر جايي ديگر  

اتكاي به كسي     شناخت، بي    ماه پيش كسي او را نمي      6كسي كه تا    . اين نكته نهفته بود    رمز موفقيت او در   . و دقيق بشناسند  
افـراد   .ربـود  كانديـداي ديگـر      127ها گوي سبقت را از تمـامي           ودر نظرسنجي  آمدهايش،    ها متكي به خود و انديشه     و تن 

 :بسياري از او حمايت كردند
: اهللا پسـنديده       آيت 171".دهم   مي  صدر راي   به بني :  تهراني  علي شيخ 170".صدر راي خواهم داد     به بني : تقي شريعتي    محمد
مـن شخصـا بـه      : خسروشاهي 173.صدر شايسته رياست جمهوري است      تنها بني : طاهري 172". خواهم داد   صدر راي     به بني 

: شـيرازي مكـارم   175".دهـم  صدر راي مي به بني :سيد حسين خميني 174".صدر راي خواهم داد   برادر سيد ابوالحسن بني   
 سـاير كانديـداها     صدر را از نظر قدرت تفكر، ايمان مذهبي، اصالت انقالبي و تعهد مكتبي و ريشه خانوادگي بـر                  اي بني آق

اهللا پسـنديده و سـيد         شيخ علي تهراني، آيت    ،177"از ميان كساني كه نام برده شد محمدتقي شريعتي         176.دهم ترجيح مي 
اهللا خسروشاهي يار نيمـه       الدين طاهري، مكارم شيرازي و آيت       جاللحسين خميني تا آخرين لحظه به او وفادار ماندند اما           

آورد از    صـدر     اهللا طـاهري در روگردانـدن از بنـي          دليلي كه بعدها آيـت    . صدر دست كشيدند    راه شدند و از حمايت از بني      
صـدق در دفتـر     صدر به رياست جمهوري به دفتر ايشان رفتم و عكسـي از م               ماه بعد از انتخاب بني     4":جهاتي جالب بود  

همان موقع به اصفهان برگشتم و گفتم من اشتباه كـردم كـه بـه               . كارشان ديدم، ولي هرچه گشتم عكسي از امام نديدم        
 178".صدر راي دادم و بيجا راي دادم بني

صدر به رهبري حزب      از آن سو، اركستر هجمه و ماشين تبليغات منفي عليه بني          . سوي قضيه بود     به هر حال اين تنها يك     
و بخصـوص كيهـان و      ( هـا   روزنامـه . دار كنـد    اي محبوبيت او را خدشـه       جمهوري به راه افتاده بود تا با توسل به هر شيوه          

صداوسيما دربست متعلق به رقيب بـود و        . كردند  از اشاعه هر شايعه و توهيني عليه وي خودداري نمي         ) جمهوري اسالمي 
الدين فارسي و جايگزين شـدن حسـن          بعد از حذف جالل   .  آمده بود  هاي تبليغاتي   تنه به جنگ تمام دستگاه      صدر يك   بني

 پيكـان  رشد و در اين ميان س صدر تبليغ مي مدام عليه بني. صدر اوج گرفته بود   ها عليه بني    حبيبي فشار افتراها و توهين    
بيشتر متمايل به روحانيون    اهللا    آيت دهد چرا كه    صدر راي نمي    به بني اول اينكه آقاي خميني     . ها به دو سو متوجه بود       حمله

صـدر   و از سوي ديگر اينكه بني   179"دهد   مي   جمهوري راي    نامزد حزب  ه دختر او به    و اينك  صدر  حزب جمهوري است تا بني    
صدر بر حقوق مردم معناي مخـالفي دارد و آن            تكيه مدام بني   .با واليت فقيه مخالف است پس آقاي خميني را قبول ندارد          

شـان را در كنـار رهبـر          ها كه عكـس     شد كه بر خالف ديگر كانديدا        تشديد مي  يها از سوي    اين ظن . نفي واليت فقيه است   
ها   اهللا نشان دهد و اين حرف       صدر نبود كه او را در كنار آيت         هيچ تراكتي از بني   ،،  180"كردند  ب در تيراژ باال منتشر مي     انقال

صدر    بوسيله مردم و از جيب مردم  براي بني         كمالكه تمام و    تبليغاتي  . كرد  و شعارهاي او بود كه بر تبليغات خودنمايي مي        
مـدني كـارگزار و يـار       " حتي دريادار مدني كه مقام دوم را در انتخابات كسب كرد شعار اصلي خويش را                 .هزينه شده بود  
داد كـه   يصدر بوي استقالل و تازگي م    هاي بني   قدر حرف   در آن جو طرفدار خميني آن      181". انتخاب نمود  "جان بركف امام  

 از  182".تواند خط امام را بپذيرد     چون بني صدر از خود خط دارد نمي       "توسط مخالفانش اين شايعه عليه او به بازار آمد كه           
دولتي برتري محسوس تبليغات را به همـراه داشـت و بـا               آن سو نامزد حزب جمهوري با استفاده از امكانات دولتي و غير           

اي به همين نكته      صدر در مقاله    بني. كرد كفه ترازو را به نفع خود سنگين كند          سعي مي اهللا    نزديك نشان دادن خود به آيت     
در هيچ كجا ديده نشده كه حزب، كسي را نامزد رياست جمهوري كند و براي ايجاد شخصـيت بـراي                    ":اشاره كرد و گفت   

 كند با اسـتفاده از امكانـات        وي راست ودروغ اموري را به او نسبت دهد و او را به يك شخصيت محبوب بچسباند و سعي                  
  183". هاي ديگر را از سر راه بردارددولتي و غير دولتي نامزد
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فقيه كه آقاي خميني طراح آن بـود، از سـويي سـبب كـدورت                 خبرگان عليه اصل واليت     صدر در مجلس    هاي بني   صحبت
 نخواهد رفت و سـرانجام      يني در يك جو    با خمي  اودانستند آب انديشه      كه مي    با آن  صدر  مخالفان بني اهللا گشته بود و       آيت

 مصـاحبه محسن سازگارا در يك     . صدر در دست بگيرند     توانستند آتويي عليه بني     به تقابل و جدايي خواهد كشيد اما نمي       
فقيه حرفي بكشد تا او را به استناد به اينكه مخالف يك اصل قـانون                 صدر بر عليه اصل واليت      راديويي سعي كرد تا از بني     

تـرين چهـره      ترين و سياس    اهللا بهشتي، زيرك     كه كماكان از سوي آيت     بوداين فكري    184".ست از دور خارج كند    اساسي ا 
 هاشمي رفسنجاني نيز پس از آنكـه در          اكبر اي و    علي خامنه  185".شد   مي پس از مظفر بقايي در تاريخ معاصر ايران، دنبال        

هاي خود، حملـه      صحبتها و     ، با سخنراني  186" نيافته بودند  اهللا خميني براي كانديدا شدن روحانيون توفيق        جلب نظر آيت  
  .ند را پيشه ساختصدر به بني

چرخد، به شعور اجتمـاعي و وجـدان          دانستند نظر آقاي خميني به كدام سو مي         كه نمي    بيشتر مردم با آن    ،با اين احواالت  
 بـر زبـان و دل   "صدر؛ صد در صـد  بني" رشعا .صدر روانه ساختند سمت بنيعمومي خود اعتماد كردند و آراي خود را به  

 . يك اجماع باورنكردني ميان مردم بوجود آمده بود.همه جاري بود
 ايـران بـدنبال    "اي با عنـوان     بوعش در مقاله  ت م  قبل از انتخابات براي روزنامه     گزارش اريك رولو، خبرنگار لوموند كه روز        

اند بهترين مرجع براي ارائه يك تصوير پرسـپكتيو از اوضـاع و             تو   اوضاع ايران را شرح داده است، مي       "جمهور  يك رئيس 
 :احوال آن روزها باشد

زمـاني فرزنـد معنـوي او         در محافل عموما مطلع، گفته مي شود كه رهبر انقالب از موضعگيريهاي آقاي بني صدر، كـه                 "
 امـا  ،ب از آقاي بني صدر حمايت ميكنندداماد رهبر انقال با اينحال بنظر ميرسد برادر، نوه و. رفت، ناراضي است بشمار مي

كانديـداها از   ايرانيان بدون آنكه بدرستي بدانند كداميك از .كه به آقاي حبيبي راي دهند دختر امام از زنان دعوت كرد
هـاي راي    بـه سـوي صـندوق   ،آنها ضرور است  با اينكه اين اطالع براي بسياري از،پيشتيباني امام خميني برخوداراست

ران بسيار محتمل فرض مي ظ كه از سوي بسياري از نا،دو دور انتخابات مگر اينكه دانشجويان خط امام بين. رفتخواهند 
قبـل معـين    خود در بي اعتبار كردن كانديداها ادامه دهند و بدين ترتيـب اولـين رئـيس جمهـوري را از      به بازي،شود
 187".كنند
صدر و همچنين     جمهوري بني    سازمان و گروه از رياست     1800با حمايت   داد كه     سنجي روزنامه انقالب اسالمي نشان مي       نظر

 نخوانـد   اهميـت    با بي  يادآوري خواست ملت،   ضمن   صدر  بني 188".اهند داد  درصد به او راي خو     70توده جامعه، متجاوز از     
 :بيني كرد و گفت ها و ناسزاها راي باالي خود را پيش تهمت

 يـك    ايـران  در سراسـر  امـروز   " 189".گر مردم پذيرفتند من انجام خواهم داد      جمهوري، مسئوليتي است كه ا     اين رئيس "
ها رها شوند،    هاي تهمت و افترا بيشتر از تركش        هر اندازه تير  . زنند در سراسر كشور مي   زنند و  همه يك حرف مي   . صداست  

 190".گردند تر مي مردم روشن
 :ا را در انقالب اسالمي نوشته  صدر با ابراز نگراني از تقلب در انتخابات آخرين توصيه بني
سـوادها را عوضـي       هـم راي بـي    . تا از هر گونه تقلبي مصون باشـد       .  اين انتخابات بايد تحت نظارت عمومي انجام گيرد        "

 191".هارا با نام ديگري نخوانند رايننويسند و هم راي اضافي در صندوق ها نريزند و هم 
 :گفتز انتخابات هاي پيش ا  آخرين تماس درباره بعدها اوهمچنين 
مدرسين قم   قا تلفن كرد وگفت   آاحمد  :  و گفت  گيري، هاشمي رفسنجاني وارد جلسه شوراي انقالب شد         روز پيش از رأي   "
جمهوري دركار نيسـت،   دانم كه رياست خوب مي :گفتم.وزير بشود صدر بسود حبيبي كنار برود و بعد نخست ويند بني گ مي

ايد مـدعي    ي را تشكيل داده   قايان كه حزب جمهوري اسالم    آشما  :  دروغ دو ادعا است    بلكه انتخابات فردا، تعيين راست و     
ست كه مردم براي تحقق اصولي انقالب كردند كـه          ا  ادعاي من اين  . اند  هستيد كه مردم به اطاعت از روحانيان انقالب كرده        

 192".اند وردهآدر طول قرن، دو انقالب ديگر براي متحقق كردنشان بعمل 
 بهمن را بـه     5 در    ايران همه چيز آماده بود تا جهان اقتدار       كرد؟  ملت كدام را انتخاب مي    .  رو درروي هم   ؛استبداداسالم و    

 .فردا روز ديگري بود. نظاره بنشيند
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 ازگشت مصدقب
 ايـران   . انتخابات رياست جمهـوري ايـران اسـت         نخستين صدر در   ها حاكي از برتري مطلق ابوالحسن بني        اولين شمارش 

 .جمهـور    ميليون راي به حساب اولين رئـيس       11.جشن بود و پيروزي بود و شادماني      .صدر را فرياد كشيده بود      ا بني صد  يك
 : نوشت" پيروزي خلق"اي تحت عنوان صدر در مقاله بني
كردنـد ملـت مـا صـغير اسـت و مسـئله تعيـين                 گمان مي . براي مردم شعور و براي ملت وجدان جمعي نمي شناختند         "

خواستند در بين خود مساله را حل كنند و داوطلب ها را سبك و سـنگين      نصب قيم تلقي مي كردند و مي        جمهوررا  رئيس
 حقي است و بايد تمايل مـردم را         ،شان انقالب كردند را نيز      كه بدون اجازه   مي   نمي رسيد كه مرد    به ذهن اينان  . مي كردند 

ا از هـر سـو براننـد از    هـا ر  د و آننتند مردم ما گوسفندانپنداش  ميبا روشهاي تخريبي و اخالق فاشيستي .در نظر گرفت  
شان را براي متزلزل كـردن مـردم در          همه سعي .... شان مستقل هستند     مردم نشان دادند كه در راي     .... روند همان سو مي  

ـ   . داري نكردند ز مصاحبه وخواندن ناسزا نامه خود     حتي در روزراي گيري ا    . باورشان بكار بردند   ا سـكوت مـي     روزنامه ها ي
هيچ نمي توانستند باور كنند     . مل مردم در دست آنهاست    عگمان آنها اين بود كه فرمان عقل و       . نوشتند  كردند يا ناسزا مي   

 193".كه مردم ايران فرهنگ استقالل دارند و با اين فرهنگ انقالب كردند
سـال گفتـه خـود را       26 از   اكنـون پـس    194"جمهور ايـران خـواهم شـد        ولين رئيس ا" گفته بود  32صدر كه در سال       بني

صـدر در      پيروزي حتمي بني   "اي تحت عنوان    صدر در مقاله    گزارش خبرنگار لوموند پس از پيروزي بني      .ديد  يافته مي   تحقق
 : است به يادماندنيهاي تصويري روشن از آن روز به خوبي بيانگر نظر مردم و،"دور اول

 !صدر درود بر بني"
داند اولـين   آپادانا كه ستاد انتخابات كسي كه ديگر مي  خيابان212ان آهني و فوالدي  صداي فريادها از ديوارهاي ساختم
دست دادنها، روبوسيهاي طوالني، بـه  :  شور و شوق بيش از حدي است.رسد به گوش مي رئيس جمهوري ايران خواهد شد

جوانهايي كه دور او هستند، شعاري      ... ..برد  بلعد و مي    دهد، مي    موج انساني آقاي بني صدر را هول مي        .شانه يكديگر زدنها  
ودر طول مبارزات انتخاباتي از استقبال زيادي برخورداربود، سـر مـي             "بني صدر؛ صد در صد    "كه با الفاظ بازي مي كند       

چـرا آقـاي بنـي صـدر؟      .راي مخفي بود اما شماري از راي دهندگان داليل راي خود را با ما در ميـان گذاشـتند  .. .دهند
خـوب  «را از طريق نوشته ها و سخنراني هاي بي شمارش له با محله متفاوت بود گرچه بيشتر مي گفتند كه اوها مح جواب

يك كاسـب  . »صدر يك اقتصاددان قابلي است كه مي تواند مشكالتمان را حل كند بني« :معلمي مي گويد. »مي شناسند
او بـا اسـالم و   « :گويـد  يك سرپرست ساختماني مي. » درصد كاهش داده4 درصد به 14بهره بانكي را از «: گويد بازار مي

به ما قول كار و خانه داده و در ضمن ضـد            « :مي گويد ) در حلبي آباد جنوب شهر    (يك بيكار   . »كارگران مساعد خواهد بود   
 احمد درصد آرا، در 96و به اين دليل » كند زمين مال كسي است كه كار مي«داده كه  او همچنين قول. »ها است مريكاييآ

اين يك انتخاب نيست يـك انقـالب اسـت،          « :آقاي بني صدر مي گويد    ... .آباد، دهي نزديك تهران، به او داده شده است        
مبـارزه   بار راديو و تلويزيون، تبليغات فريبنده مطبوعات بزرگ، مخالفت روحانيون بلندپايه و برغم عدم بيطرفي فضاحت

خـود را بـه دروغ مقلـد امـام       در واقع يك مشت روحاني فاشيست كهاي كه حزب جمهوري اسالمي عليه من پيش برد،
برخوردهـا در طـول مبـارزات انتخابـاتي      »مرا انتخاب كرد هاي خيلي كثيف، ملت باران اعالم مي كنند و نيز برغم تهمت

فرانسـه يـا    به مهـرة صدر را  خته به نوبت آقاي بنيهاي امضا نشده و يا به امضاي سازمانهاي ناشنا اعالميه. پرشمار بودند
ماير، نخسـت  به بيت المقدس رفته و گلـدا  صدر مخفيانه ي از اين نوشته ها، حتي آقاي بنيطبق يك. اسرائيل متهم كردند

اهللا محترمي است، همكار ژنرال زاهدي  امه ديگر، پدر او كه از قرار آيتفحشن طبق يك. وزير وقت، او را به حضور پذيرفته
 ...شاه را به سلطنت دوباره نشاند،  با همكاري سيا 1953سال همان كسي كه در  بوده،
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 مـي خـواهم  .  گرفتم به هيچكدام از فحشها جواب ندهم و ملت اين روش را پسنديده اسـت  تصميم":ويدگ صدر مي بني

ـ      از محاكمات فوري، اعدام   ". انقالب را از كساني كه سعي دارند آنرا قبضه كنند، خالص كنم            ئوالن هاي بدون محاكمـه مس
  195".آنكه به آنها امكان افشاگري داده شود، متعجب است ساواك، ارتش، دولت شاهنشاهي، بدون
بني صدر برنامه خود را بر محـور اسـتقالل          . آوري نشان از شعور باالي مردم داشت        نتايج انتخابات به طرز عجيب و حيرت      

 درصـد   96اولين و تنها انتخابات آزاد جمهـوري اسـالمي          در  . شدمواجه   مردم    ميليوني وآزادي و رشد ارائه داد وبا اقبال      
هاي حزب بـود        نامزد حزب جمهوري كه معرف انديشه     . جمهوري، حكومت روحانيون و واليت فقيه نه گفتند         مردم به حزب  

از  .زاده، و طباطبايي تقسيم گشـت       صدر، مدني، سامي، فروهر، قطب      ين درصد بين ب   96 درصد آرا را  بدست آورد و         4تنها  
 ميان اين 

 
 1358 دي 8زاده، سرپرست وزارت امور خارجه در كنفرانس مطبوعاتي،  صادق قطب

 اي موسوم بـه       سومي و چهارمي بوسيله عوامل وزارت اطالعات ايران در پرونده           اولي و دومي ناچار به هجرت شدند،       افراد؛
يثيت خود را فروخت تا براي حكومـت دالل         و ششمي خود و ح      پنجمي اعدام گشت   ، كشته شدند  "اي  هاي زنجيره    قتل "

 . و با قاچاق ترياك در آلمان رسوايي به بار آوردشود اسلحه
 پـس از  ي اسالمينخستين مجلس شورا نمايندهد مدني كه دريادار احم به فرانسه هجرت كرد،60صدر پس از كودتاي  بني

انقالب مجبـور بـه     اولين سالهاي پس از دري اسالميولين جمهورئ با مسهايش پي تعارض ديدگاه در انقالب از كرمان بود
، كـه از فعـاالن جبهـه ملـي     مدني دكتر احمد.د سال را در غربت گذران26همراه همسر و فرزندانش ه  شد و بايرانترك 
در اثـر    سالگي در شهر دنور در ايالـت كلـورادو آمريكـا   77در سن ،  2006 دوم فوريه  هفته درمرزي بود، سرانجام برون

 در مطبش مورد حمله قرار گرفـت و در          1368 آبان   30 كاظم سامي دبيركل جاما، در       . درگذشت  لوزالمعده بيماري سرطان 
 آبـان   30 حزب ملـت ايـران در      كلداريوش فروهر ، دبير   . با ضربات چاقو تكه تكه شد     زده همسرش     مقابل چشمان حيرت  

اهللا خمينـي ، سـرانجام        صادق قطب زاده يار آيت     196".د ضربه كاردي كه به بدنش وارد گشت به شهادت رسي          25 با   1377
 چه در پاريس و قبل از انقالب و چه پس از انقـالب در تهـران كـرد پـس از سـركوب      اوهاي بسياري كه به       پس از خدمت  

 24ر با فريب آقاي خميني اعتراف كرد و د.  كودتا و انفجارجماران دستگير شد به اتهام توطئه،60خواهان و كودتاي    آزادي
روشنفكران و روحانياني كه بنيادگذار انقـالب       ":قطب زاده دردادگاه پرسيده بود    .  در زندان اوين اعدام شد     1361شهريور  

 197"بودند كجا هستند؟ آيا حتي يك تن از آنها در كاري هست؟ اينها كه امروز بر كارند در جريان انقالب چه مي كردنـد؟           
بعدا شنيدم آقاي حاج احمد آقا در زندان سراغ آقاي قطب زاده            ":گويد   مي زاده  ب درباره اعدام صادق قط    اهللا منتظري   آيت

كننـد، ولـي او را اعـدام         رفته و به او گفته است شما مصلحتا اين مطالب را بگوييد و اقرار كنيد و بعد امام شمارا عفو مي                    
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ك محل سكونت مرحوم امام بكلي جعلي بعدها از طريق موثقي شنيدم كه جريان ريختن مواد منفجره در چاه نزدي   .كردند
  198 "واقعيت نداشته است و منظور فقط پرونده سازي براي مرحوم آقاي شريعتمداري بوده است،  است و

 با استفاده   1983او كه براي تجارت و داللي اسلحه به آلمان رفته بود، در سال              . صادق طباطبايي اما سرنوشتي ديگر يافت     
 پوند تريـاك كـرد امـا توسـط پلـيس آلمـان دسـتگير و در دادگـاه                    3,75، اقدام به قاچاق     از موقعيت ديپلماتيك خود   

 بـا پادرميـاني وزيـر امـور خارجـه آلمـان و مصـونيت سياسـي، بـه                     سرانجام . سال زندان محكوم شد    3دوسلدورف به   
 بـا نماينـدگان      حهدرباره نقش صادق طباطبايي در خريد اسلحه و مصـال          199".شد  از خاك آلمان   "عنصر نامطلوب "عنوان
  200".ريگان به كرات بحث و صحبت شده استكارتر و

 سه. اي از ابهام قرار دارد اله سال همچنان در ه    25نك نيز، پس از     راي آقاي خميني در اولين انتخابات جمهوري اسالمي اي        
 و گفته خـود     احمد خميني ديگري نقل قول    ،اهللا محالتي   صدر از فضل    يكي نقل قول بني   . نقل قول در اين باره موجود است      

 :كند صدر نقل مي بني. 60  پس از كودتاي آقاي خميني
پـس از   ( بعد كسي را فرستاد و راي خود را از صـندوق            .  راي داده بود   شمامحالتي به من گفت آقاي خميني به        ]اهللا  فضل[

  201".گرفت) قرائت 
صـدر را پـيش برد؟چـرا طبـق گفتـه       به گـام بنـي     زدن گام   چرا آقاي خميني پروژه زمين      محالتي راست باشد،    گفته اگر

 آقاي 68چرا در سال   گزارد؟    باز گرفتن مجلس پيش روي سران حزب جمهوري        رفسنجاني و محالتي راه تقلب را در دست       
؟ آيـا بـيم آن را     رايش به حبيبي را اعالم نكرد      چرا همان زمان پس از كودتا        صدر راي نداده است؟     خميني گفت كه به بني    

 رسند؟  درصد مردم نيز نمي4هاي او به  ي را ه مردم بفهمند همداشت ك
 آقاي خمينـي    60 به استناد گفته محالتي، تا بهار         توان به اين نتيجه رسيد كه       ميطبق شواهد و قرائن موجود       در حقيقت   

 مـاجرا زمـاني     ! داد  به استناد گفته خود او و احمد خمينـي بـه حبيبـي راي              60صدر راي داده بود، بعد از كودتاي          به بني 
اش   ، كه حاوي سخنان آقاي خميني درباره راي       6/1/68اهللا منتظري تشكيك در نامه        شود كه طبق گفته آيت      تر مي   پيچيده

  202"در اولين انتخابات بود، را محتمل بدانيم
 :نوشتاي  ها بعد آقاي خميني در نامه سالبهر رو 

  203".ادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتمواهللا قسم من راي به رياست جمهوري بني صدر ند"
 :گويد  صدر درباره علت مخالفت آقاي خميني با او مي صدر مخالف بود؟ بني اما چرا آقاي خميني با بني

يكي اينكه مخالف واليت فقيه هستم، دوم اينكه . جمهوري من به سه دليل مخالف بود و به من هم گفت    خميني با رئيس   "
 204".كنم يت خصوصي هستم و سوم اينكه اگر رئيس جمهور شوم دست و پاي آخوندها را از ادارات جمع ميمخالف مالك

 :كند او ماجراي مالقات خود را با آقاي خميني اينگونه تعريف مي 
كار گفتم اينهايي كه شما ب    . ريزي بيرون  كني و از ادارات مي     ون را جمع مي   خميني گفت اگر تو بيايي دست و پاي روحاني        "

بيايد كار كند ولـي     هركس اليق است    . عمامه نيست روغيبه عمامه   . لياقت هستند  مايه وبي  ، بي سواد گرفتيد يك مشت بي   
  205".شود  بچسبانند منهاي لياقت و اين نميخواهند به زور خودشان را اين آقايون مي

 ننشستند و شـايعه ديگـري عليـه    ي پا شكست سختي كه در انتخابات خوردند، از    وجود مداران با   انحصارطلبان و قدرت  
صـدر راي     صدر طرفداري كرد و مردم به خاطر خميني به بني            خميني از بني   "جمهور ايجاد كردند به اين صورت كه        رئيس
كـدام از   اي در رد و يا تاييد ويا حتي اظهارنظر عـادي دربـاره هـيچ     گرچه از آقاي خميني در طول انتخابات كلمه     "!دادند

در تـاريخ معاصـر ايـران تـازگي         ،گـر     سلطه و مĤبانه  اين نگاه قيم  ، اما واقعيت آن است كه       206ر دسترس نيست  كانديداها د 
سر معرفي كند و هرآنچه       رو، محتاج قيم، طفل صغير و محتاج آقا باال          كند مردم را دنباله     نگاهي كه سعي مي   . چنداني ندارد 

اين توهين زشت به شـعور مـردم و ايـن           . گذارد  اي ديگري مي  دهد به پ    را انجام مي    وجدان عمومي و عقل جمعي مردم آن      
 شما از خودتان اراده نداشتيد و همچون گله گوسفندان تا كسي حرف زد به دنبالش راه افتاديد و سـر تكـان                       "حرف كه   

دم بسـيار  تر از آن است كه نيازمند پاسخ باشد چه كه درك و فهم اين مـر   و پستپايين تر ،"داديد و به فالني راي داديد  
  نيـز  درانتخابات مجلس خبرگان  شود كه آيا      اگر اين نظريه درست باشد سوالي ايجاد مي        .هاست  ر و فراتر از اين حرف     االتب
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هر زمان كـه بـه ايـن مـردم          صدر راي دوم پس از طالقاني را در تهران آورد، آقاي خميني از او حمايت كرده بود؟                    كه بني 
پاسخ مردم به   . روند   بندها از دست و پايشان برداشته شد، نشان دادند كه به بيراهه نمي             داده شد و   آزادي     و يا كمي   زاديآ

كه در آن خبري     58 بهمن   5اي بهتر از دو انتخابات آزاد          بود و چه نمونه    "نه بزرگ "ها در هر انتخابات آزاد يك         اين حرف 
صـدر و      درصد به سيد ابوالحسن بنـي      76ي با   اول. 76 خرداد   2  انتخابات نيمه آزاد   واز استصواب وصالحيت نامزدها نبود،      

  207. درصد به سيد محمد خاتمي70دومي با 
 نهضتي كه بزرگمـرد     ، در حقيقت    او تنها پيروز انتخابات نبود    صدر در انتخابات به پيروزي رسيد اما           بهمن گرچه بني   5در  

بار در كالبـد       اين  و بار ديگر بازگشته بود    سال   13روح مصدق پس از     .  به ثمر نشسته بود     به راه انداخته بود    1328در سال   
 .صدر  ابوالحسن بني سيدمردي از سالله پاكان؛
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 تنفيذ 
س جمهور را انتخاب كردند كه بيان خواست آنهـا          مردم رئيس جمهور را انتخاب نكردند كه يك عنوان داشته باشد، رئي           "

  208".دباشد و بايست
مراسـم تنفيـذ حكـم       .آمده بود تا بر سر خواست و آراي ملت بايسـتد           ميليوني، مستظهر به راي ملت،       11رئيس جمهور   

 :رياست جمهوري در بيمارستان قلب تهران برگزار شد و آقاي خميني حكمي را بصورت زير صادر كرد
اند و بـر   جمهوري بر گزيده س آن كه ملت ايران با اكثريت قاطع جناب آقاي دكتر ابوالحسن بني صدر را به رياستبر اسا "

حسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب ايـن حكـم راي ملـت را تنفيـذ و            
   209".ن را به اين سمت منصوب كردماايش
 :كند  تنفيذ حكمش را اينگونه نقل ميصدر خود ماجراي بني
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حالـت  . يك حالت رقت به من دسـت داد         ) آوردند او را روي يك صندلي چرخدار مي      ( ن وضع ديدم    آوقتي خميني را با     "
بعد از گرفتن حكم شـروع  .  به قدري حالت عاطفي به من دست داد كه دستش را بوسيدم و خيلي باعاطفه               .غمگين داشت 

شود و تكيه بر راي مردم و اين حرفها به           ور مردم حرف زدن و از اينكه واليت مردم دارد مستقر مي           كردم به صحبت از شع    
هاي من   همين صحبت . زدم ايشان ولي فقيه بود و من ايستاده بودم و بر عكس فكر او حرف مي              . طبع آقا خوش نيامده بود    

كه اين حرفها را بـه رخ   ها خميني به من گفت بعد. ادندباعث شد كه برنامه تنفيذ را سانسور كردند ودر تلويزيون نشان ند      
 210".زدم البته من قصد نداشتم به رخ او بكشم و همين طور عادي داشتم حرف مي. كشيدم او مي

يذي كه امام به شما داد چـي        فآن حكم تن  : رتش روزي به من در ستاد ارتش گفت        جانشين رئيس ستاد ا    تيمسار فالحي " 
ديـديم بـا    : گفتم چطور؟ گفت  .ن را برداشتيم    آ گفت ما    .وي ذهنم هست كه آن را گذاشتم روي ميز        دانم ت  نمي: شد؟ گفتم 
اعتمادي كه شما كرديد و با آن نگاه غضبناك امام كه ما نگاه كرديم و با اين حرفهايي كـه شـما زديـد، اگـر آنهـا                 اين بي 
آن را برداشـتيم و      ما. او به حكم هيچ اعتنايي ندارد     گفتند   كردند ومي  بردند يك قالي براي شما چاق مي       داشتند، مي  برمي

 211"!گفتم نگهش داريد.در ستاد ارتش نگه داشتيم 
توانست بـر آنهـا فـائق         آيا او مي  . صدر مانده بود و كوهي از مشكالت        مراسم تنفيذ انجام شد و اينك سيد ابوالحسن بني        

 د؟كر نظر مي نشست و از قدرت صرف آيد؟آيا حزب جمهوري بيكار مي
   .تاريخ به اين سواالت پاسخي تلخ داد

 

 انتخابات مجلس
آرايـي موافقـان و مخالفـان         پس از انتخابات رياست جمهوري، اين بار نوبت به انتخابات مجلس بـود تـا بـه صـحنه رزم                   

كرد تا بـا      حزب جمهوري كه در انتخابات رياست جمهوري به سختي شكست خورده بود سعي مي             . جمهور بدل شود    رئيس
صدر قبل از برگزاري انتخابات هشـدار         بني. استفاده از تمامي ابزارهاي قانوني و غيرقانوني اكثريت مجلس را بدست گيرد           

 :داد
  212".ها بيرون نيايد ايد از صندوق مراقب باشيد جز آنچه راي داده"

به محض پايان  . گسترده انجام شد   و با تقلب     58 اسفند   24ترسيدند اتفاق افتاد و انتخابات مجلس در           آنچه همه از آن مي    
 سـتاد   213.جمهـور كردنـد     نتخابات تسليم رئيس  انتخابات كريم سنجابي و شيخ علي تهراني، اعتراض خود را به برگزاري ا            

    214".توان گفت اين كه هيچ تقلبي صورت نگرفته اآلن نمي":رئيس جمهور نيزگفت
صدر راي داده بودند، علي آقا محمدي،          درصد به بني   90ن، كه   جمهور، همدا   در شهر رئيس    براي مثال  اوضاع طوري بود كه   

صدر از ديـدارش       بني .برانگيزي مشكوك بود     انتخابات مخدوش و به نحو بحث      .جمهور انتخاب شد    دشمن درجه يك رئيس   
 :گويد با آقاي خميني درباره انتخابات مي

در همين شهر رفسـنجان يعنـي       : نتخابات اين است  آقا گزارشات مربوط به ا     :رفتم با آقاي خميني صحبت كردم و گفتم       "
شـبانه  . شهري كه در واقع آقاي رفسنجاني آنجا را كرده تيول، نامزد ديگري هم در اين شهر براي انتخابات مجلـس بـود                     

اند، يا همين االن شهر را ترك كن و يا اينكـه گلولـه اي تـوي سـرت            اش گفته  اند روي شقيقه   اند و هفت تير گذاشته     رفته
هـا يـا بـردن       هاي ديگري مثل پركردن صـندوق      انواع تقلب . اند اين نامزد انتخابات را از شهر بيرون كرده       ! كنيم الي مي خ

حاال وضعيت بحراني است، حاال اگر بخـواهيم بگـوييم          :او گفت . از اين كارها فراوان انجام شده است      . ها ها به خانه   صندوق
گوينـد كـه     اصال ديگر آبرويي براي جمهوري اسـالمي نمـي مانـد و بعـد مـي      در انتخابات تقلب شده و آن را باطل كنيم        

  215".روحانيون در انتخابات تقلب كردند
 :نوشتاي به آقاي خميني  صدر در نامه پس از اين بني

اما بدون اينكه صـبر شـود و نتيجـه تحقيـق     . فرموديد صحيح است. عرض شد بايد به تقلبات انتخاباتي رسيدگي شود    "
با .  ميليون نفر شركت نكردند    6نتيجه اينكه بيش از     . مدند و از شما امريه گرفتند و دور دوم را شروع كردند           آود،  معلوم ش 
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نهم با اكثريت نسبي، اين مجلس معرف يك هفتم مردم ايـران            آ نماينده در دور دوم معين مي شوند و          190توجه به اينكه    
 اين مجلس اگر    .شد مقصود قدرت طلبي بود، از اين مجلس بهتر نمي        اين مجلس ضعيف است يا قوي؟ اگر        . شود بيشتر نمي 

شـود و   خواهند بهر قيمت قدرت را قبضه كنند، حتماً وسيله تشديد بحران مـى  بخواهد اسباب دست افرادى بشود كه مي  
 216" اندازد قطعاً سرنوشت انقالب و ايران را بخطر مى

حزبي كه ( ها از حزب جمهوري بودند ندگان كه اكثر قريب به اتفاق آنصدر پس از انتخابات و روشن شدن تكليف نماي   بني 
 :نوشتاي  طي مقاله)  درصد آرا را ازآن خود كرد4در انتخابات رياست جمهوري تنها 

اگر فرض كنيم انتخابات مجلس بدون غش هم بوده باشد، مجلس           . اند  ميليون نفر شركت كرده    10 /5در انتخابات مجلس    "
ـ     .دهندگان  راي  در صد  27 تا   26ليون نفر از مردم كشور مي شود يعني نماينده           مي 5 /3منتخب    را  ياين مجلس نصف آراي

اگر اين مجلـس بـا    . پشت سر دارد كه رئيس جمهور بدست آورده است و نماينده يك چهارم راي دهندگان بيشتر نيست                
بخشـد وجريـان سـقوط را تسـريع        وسعه مـي  ها را ت   ثباتي سياسي واقتصادي وناامني    رئيس جمهوري هماهنگي نكند بي    

 217".كند يم
در جريـان   .  انتخاب شـدند    برگزار شد،  1359 ارديبهشت   19 كه در     دور دوم  انتخاباتو جالب اينجا كه اكثر نمايندگان در       

  . ميليون نفر شركت كردند5/6 تنها نماينده انتخاب شدند، 137انتخابات دور دوم كه 
. هاي خاصي وارد مجلـس شـدند         با روش  تعدادي از نمايندگان  قلب به مجلس راه يافته بودند،       عالوه بر نمايندگاني كه با ت     

گيري كردند و همين كه پا به مجلس گذاشـتند، بـه               موضع  او  زمان كانديداتوري به نفع    صدر بودند، در    آنها كه مخالف بني   
 نظرتـان   " :صدر پرسـيد    ي از بني  خبرنگاروزها  در يكي از ر   . جمهور گذاشتند   نظر اوليه بازگشتند و بناي مخالفت با رئيس       

صـدر پاسـخ      بنـي  شنبه مخالفتشان را با شما ابراز كردنـد چيسـت؟            5ها كه در جلسه روز       درباره آقاي موسوي خوئيني   
اما حق اين بود كه آقاي خوئيني ها وقتي كه داوطلب نماينـدگي             . هر كس آزاد است با ديگري موافق يا مخالف باشد         ":داد

  218"!دادند گذاشتند تا مردم از روي آگاهي راي مي  اين حرف و نظر را با مردم در ميان مي،شدند مجلس مي
صـدر،    بعـدها بنـي    .رفـت   ايستاد، كارها به طريق ديگري پيش مـي         آن مجلس فرمايشي مي   صدر در مقابل      شايد اگر بني  

 :پذيرفتن آن مجلس را كاري اشتباه ناميد و گفت
 219". كاش زودتر كرده بوديم،ي كه بعد كرديمارك.كاش ايستاده بوديم "
  220".اشتباه كردم كه آن مجلس را پذيرفتم"
 :كرد صدر مجلسي را پذيرفت كه تنها و تنها يك هدف را دنبال مي بني
 221".حذف رئيس جمهور"
 

 نوار آيت
ـ                  چندماهي از انتخاب بني    اي بلندمرتبـه  صدر به رياست جمهوري نگذشته بود كه خبر پخـش يـك نـوار از يكـي از اعض

ايـن  . در اين نوار گفتگوي حسن آيت با يك مخاطب نامعلوم ضـبط شـده بـود               . جمهوري بمب خبري را منفجر كرد       حزب
اي را كـه آيـت در         برنامه. صدر را از مقام رياست جمهوري تشريح كرده بود          گفتگو دقيقا و صريحا توطئه ساقط كردن بني       

 :هايي از اين نوار اينچنين است گوشه.ا مو به مو و قدم به قدم اجرا شدنوار گفته بود، چنانكه خواهيم ديد، بعده
نويس اوليه قانون     اگر آن پيش  .... بريد اينجاها . دانشجوها، به خصوص دبيرستان را شما بايد شروع كنيد به كنترل كردن           "

اگـر او  . ه كل قوا را قرار داديم رهبر   ما توي اين قانون آمديم فرماند     . اساسي تصويب شده بود، اصال انقالب از بين رفته بود         
اختيارات كامـل را هـم كـه    .  تواند ازش بگيرد هر وقت خواست مي. بيايد كسي را نماينده خودش بكند، اين اصيل نيست  

 هيچ اختيـاري    .والسالم.تواند مدال بدهد و مدال بگيرد و سفرا را به حضور بپذيرد             جمهور فقط مي    رئيس. داديم به مجلس  
مجلس كه باز بشود گفتم، دست ما خيلي        ... جمهور تمام است    مجلس كه بياد اين مسئله فرماندهي كل قواي رئيس        ...نداره

مـن  ... فردا مجلس كه بياد، مقابل رئيس جمهور خواهد ايسـتاد         . بازتر ميشود، مسئله فعال ماندنش اينه كه مجلس نيست        
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 خـرداد   14بگذاريد تـا     ...ت، ما توي مجلس هم برنامه داريم      كنم كه با مجلس هم خواه ناخواه درگيري خواهد داش           فكر مي 
تبليغ كنيد  . يعني زودتر از اين برنامه، به هر حال خواهد بود         . البته شايد زودتر آن را روشن كنيم      . شه  همه چيز روشن مي   
داد مطلقا نه امتحـاني      خر 14بعد از   ... شه اعتراض مردم را برانگيزيد      تا حدي كه مي   . صدر با هم هستند     كه مجاهدين و بني   

شود   خيلي شديدتر آغاز مي   .. يك هجوم خيلي شديدتري   ... شود  دانشگاه تعطيل مي  . شود  خواهد شد نه دانشگاهي باز مي     
اين دفعه مثل دفعه قبل     . تواند مقاومت كند    صدر هم نمي    اي داريم كه باباي بني      برنامه... كند  صدر را به كلي فلج مي       كه بني 
اي   خـرداد برنامـه  14بعـد از  . شود به زودي موج عوض مي. ها بگوييد قرص و محكم باشند به بچه...  كند تواند مقاومت   نمي

صدر يك خطـره      بني... هاي موجود اقدام كرد     بايد از كانال  . ..تواند روي اين برنامه كار كند       صدر هم نمي    داريم كه باباي بني   
 222"... تنها ما نيستيم، امام هم هست...ردجوري خنثي ك براي اين انقالب و اين خطر را بايد يك

حـزب   223".اهللا الهوتي خواستار محاكمه آيت شد       آيت. ها مواجه شد    ه  انتشار نوار، با واكنش گسترده مردم، احزاب و گرو         
را با حسن آيت دانست،       پس از انتشار اين نوار سراسيمه مسئوليت آن        اما     تاسيس شده بود،   57 بهمن   30 كه در    جمهوري

 . ين استراتژي از سوي حزب دنبال شده بعدها دقيقا همگرچ
 :گشت سرمقاله روزنامه جمهوري اسالمي، روز پس از افشا شدن نوار اينگونه آغاز مي

رود تـا سـينه انقـالب را از هـم             خنجر تيز توطئه بوسيله دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه انقالب بلند شده اسـت و مـي                "
ها، هوسـناكان،     انديش  خام. روند تا براي انقالب تابوتي از فتنه بسازند         هاي خود هستند، مي    كه اسير هوس    كساني. بشكافد

گوينده سخنان نوار كه در     ...اند  فريفتگان، در هواي دل خود هريك به نحوي بازيگر اين نمايش خونين             از خدابيخبران، خود  
   224".نظرياتش با نظريات حزب نيستوي ر نوار خودش را منادي حزب معرفي كرده است، كسي است كه به هيچ

 چـون   ،اند  عليه من دست به سمپاشي زده      انقالبيون ب اسالمي و ساير ضد    ال روزنامه انق  ":آيت در مصاحبه مطبوعاتي گفت    
اگـر  .  اين نوار سند افتخار من است.رسيدن اصل واليت فقيه هستم مي خواهند از من انتقام بگيرند من باعث به تصويب

  225".كنم ن به اين توطئه افتخار ميتوطئه است، م
 1360مجاهدين بيرون داد كه بعـد از سـال           سازمان   اعضاي از،   كفايتي اهللا   عزت نوار را فردي به اسم    طور كه شايع شد       آن
عضـو حـزب     ، از هـواداران مظفـر بقـايي        و 226 تحصيالت حوزوي داشت   حسن آيت كه   .اش را با بلدوزر صاف كردند      خانه

، براي اولين بار وارد شدن اصل واليت فقيـه را در قـانون   رفت به شمار مي  فان سرسخت دكترمصدق  و از مخال   زحمتكشان
 حقيقـي     چهره "كه در كتاب       او پس از آن    .جمهور ادامه داد    اساسي پيشنهاد كرد و تا آخرين لحظه به فعاليت عليه رئيس          

فحاشي گوي سبقت را از مظفر بقايي و ارتشبد          و در     دكتر مصدق گشود    عليه ، زبان به توهين و تهمت     227"السلطنه  مصدق
زاهدي و حتي محمدرضا پهلوي نيز ربود، اصل واليت فقيه را در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح كرد و پيرامون ايـن                      

 :اصل گفت
 228". مفهوم آراي مردم، اين نيست كه آراي مردم بتواند هر كاري را انجام بدهد"

پس از كشته  .اش ترور شد و به قتل رسيد  در مقابل خانه60 مرداد 14زب جمهوري در سرانجام اين عضو شوراي مركزي ح    
واليت فقيه، فرماندهى كل قوا، حكومت خـط خـالص          ":اي گفت   شدن او، هاشمي رفسنجاني ضمن تمجيد از اودر مصاحبه        

شكسـتن   و  در مقابل اسـالم اسالمى و گنجانيدن سپاه پاسداران انقالب اسالمى در قانون اساسى، رسوا كردن ملى گرائى    
  229".صدر،از جمله اقدامات شهيد آيت است بت بنى

 "دسـت ملكـوتي  "فقيـه    را در وارد كردن اصل واليـت  و بهشتي    حزب زحمتكشان ،اي هم دست حسن آيت      آقاي خامنه 
كنترل . كند يم ن دست ملكوتي و الهي كه اصل واليت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، او فهميد كه چهآ":ناميد و گفت

 230".قانون اساسي وجود دارد غير ممكن است كردن بناي مستحكم نظام اسالمي مادامي كه اصل نوراني واليت فقيه در
 .روي خود داشت  ميليوني كار دشواري پيش11جمهور  رئيس.دانست چه كرده است جناح مقابل به خوبي مي
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  مردم
 بودند و وظيفه دفاع از       از سويي مردم راي خود را مخلصانه به پاي او ريخته          . اي دو سويه بود     صدر، رابطه   رابطه مردم با بني   

صدر به اتكاي آرا مردم رفته بود تا حافظ منافع آنـان باشـد و از                  حقوقشان را به او محول كرده بودند و از سوي ديگر بني           
گاه نخواست عوام را بفريبـد،        صدر هيچ   بني. خواست تا با حضورشان در صحنه او را در اين امر خطير ياري كنند               مردم مي 

گاه خود را به قدرت نفروخت و مردم را از ياد             هيچ.گاه نخواست تا بر دوش آنان سوار شود و مقاصد خود را دنبال كند               هيچ
 اي كه در روزنامـه  هر روز در كارنامه جمهور تاريخ ايران از ابتداي قبول پست رياست جمهوري، ترين رئيس   دموكرات .نبرد

، خاطرات روز قبل اعم از ديدارها، گفتگوها و هرآنچـه    "گذرد؟  جمهور چگونه مي     روزها بر رئيس   "انقالب اسالمي با عنوان   
 نوشتن كارنامه روزانه با واكنش شديد حزب مقابل همراه شد           231.رسانيد  نوشت و به اطالع مردم مي      بر او گذشته بود را مي     

 232.را فاش كردن اسرار مملكتي ناميـد        جمهور اعتراض كرد و آن      رات رئيس  چندين بار به چاپ شدن خاط      ،چنانچه مجلس 
گمـان دكتـر    طراز و همگام او نام بريم، آن شـخص بـي   ساله ايران هم  شخص ديگر را بتوانيم در تاريخ يكصد     اگر تنها يك  

 :محمد مصدق است
 233".بايد به توده باز گردانده شودقدرت "
 234".باشددست منتخبان مردم  به امور بايد "
 235". هستندردم ما با شعور و آگاهم"
، خود راي بدهد و منتخب هاي او حكومت كنند، انقالب نكـرد تـا           رد كه سرنوشت خودش را بدست بگيرد      ملت انقالب ك  "

 236".ي بدانيمما بايد نقش مردم را اساس. تركيبي از نيروهاي مسلح حكومت كند
.  بر اعمال دستگاههاي اداري ندارند چه رسد به اعمال حق حاكميت           در حال حاضر مردم هيچگونه وسيله اعمال نظارتي       "

  237".كنند ه ها بر مردم حكومت ميحتي مسجد شده جايي كه كميت
 238".بايد مجري راي و خواست ملت باشدراي، راي مردم است و هر مقامي در اين جمهوري منتخب ملت است و "
 239".ي مردم استميزان هم را. كشور مال مردم است. مردم حق دارند"
  240"رياست جمهوري به چه كار مي آيد اگر به خدمت مردم در نيايد؟"
 241".د خودشان را در صحنه نگه دارند مردم هستند كه باي.من قيم مردم نيستم"
بياييد بجاي اينكه قيم مردم شويم و هر كاركه مي خواهيم بـا مـردم بكنـيم ، بـه راه آگـاهي دادن و آگـاهي گـرفتن                             "

  242".برويم
نماينده مـردم بايـد     . ما خود را قيم مردم نمي دانيم كه وقتي به نام آنها تصميم مي گيريم، تصميم را به اطالع نرسانيم                     "

  243".ت به اطالع عمومي خواهيم رساندطبق تمايل و خواست مردم راي بدهد پس هر آنچه را شده اس
انـد، جـاده صـاف كـن         آنها كه اين اشتباه را كرده     . اند، هر طوري خواست آنها را بچر      مردم گوسفند نيستند كه هركس    "

 244".اند استبدادها شده
گويند كه مـردم احساسـات       مه كاره مردم بدانند و مي     يك گروهي به خود حق مي دهند كه قيم مردم شوند و خود را ه              "

 245".دارند اما شعور و آگاهي ندارند
فهمند وآنها بايد     اند و نمي    كنند كه ملت نادان     ند وگمان مي  جو خود را قيم مردم تصور مي كن         گروههاي زور مدار و سلطه    "

. ولي چنـين نيسـت    . ببرند! كنند و اين روزها به راه مكتب       به ترتيبي كه آنان فكر مي     به زور اين ملت نادان را به راه ترقي          
   246"! را مي كرداگر اين شيوه درست بود خود خدا اين كار

با رفتاري قيم مĤبانـه      و   شان كرد  دانند كه بايد چوپاني    شعور مي  دم را گوسفندان بي   هاي مر  در نظام فكري كسانيكه توده    "
شعور عمـومي گنـاهي نابخشـودني       اعتقاد به وجدان و     ؛  داند، رابطه آقا و برده است      اي كه بين خود و مردم مي       تنها رابطه 

  247".است
  248".ئوالن بدانيم شما بيداريددر برابر هر نارسايي صدا به اعتراض بلند كنيد تا ما مس. اي مردم"
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حـق گرفتنـي    ! كشت و همه ما دربهشـت بـوديم        دار بدهند، در آنصورت قابيل، هابيل را نمي        اگر قرار بود حق را به حق      "
  249".است

اگر مردم اين زورهاي غير قانوني ، قدرت طلبانه و زورگويانه را ببينند و دم نزنند اين خطر هست كه ماهيت رژيم سابق                       "
مردم بايد گوش به زنگ باشند، قرار نبود اين دادگاهها تا ابد بمانند و بصورت يك كابوس درآينـد و زنـدگي      . دا كنيم را پي 

هـا اسـتقرار     اگر مردم القيد بمانند اين زورگويي     . مردم بايد مقاومت كنند   . آرام را از شما بگيرند و كسي نتواند حرف بزند         
د و ما از نو به رژيم سابق        رسن طلب به قدرت مي    هاي مستبد و استبداد    آدم. دشو پيدا ميكند و به روش حكومت تبديل مي       

 اما براي مردم نقشي جز كف زدن يا اهللا اكبـر تاييـد آميـز گفـتن قائـل                    ،زنند عده زيادي از مردم حرف مي     . گرديم برمي
 250".نيستند

 251".د اطالع نداشته باشنبدترين چيز آن است كه مردم از واقعيت امور كشور خويش"
من كسي نيستم كه به مردم و ميهنم        . ام من هيچگاه در كار سياسي موافق روش هاي مخفيانه، زير زيركي و سري نبوده             "

 252".رت هاي داخلي و خارجي قرار دهمجفاكنم و آنها را بازيچه قدرت و بازيچه بازي هاي قد

 
كنم اسـتقالل ،     از همه چيز آگاه باشند، تكرار مي       ر نباشد ومردم  است كه در آن سِ      حكومت اسالمي وقتي كامال اسالمي      " 

  253".بدون آزادي و آگاهي ميسر نيست
 254".بايد حقيقت را به مردم گفت"
 255".انيم از چنبره مشكالت بگريزيم تو ها به مردم نمي ام، بدون بيان واقعيت بارها گفته"
 256".كنيم ت عمل ميگذاريم و با قاطعي  مسائل را با مردم در ميان مي"
خواهنـد تحميـل     را كـه نمـي   اين مـردم چيـزي     هكنم امروز روزي باشد كه بتوان ب       گمان نمي .م ما آگاه و هوشيارند    مرد"

 257".كرد
 258". اين نسل توانايي آن را دارد كه همه بندها را بگسلد وزور و ستم را ريشه كن نمايد"

  259".ردمي رشيد، باشعور و مصمم هستندمردم ما م"
بـا   آورنـد رخواهند به نام مكتب قـدرت را بـه انحصـار د     علي بروم و در برابر آنها كه ميواهم به راه اي مردم اگر من بخ    "

 260".مقاطعيت تمام بايستم، هيچ راهي جز قاطعيت وهيچ مدد و حامي جز شما مردم ندار
ام و  كـه توانسـته  نجـا  هيچ لحظه، چه پيش، چه در دوران انقالب و چه پس از آن از بيان حقيقت بـاز نايسـتادم و تـا آ                    "
و ديگـر   پيش از آنكه كار از كـار بگـذرد          . خيزند  كوشم تا مردم ما حقيقت را بدانند و به تالش بر            ام و مي   توانم كوشيده  مي

 261".كاري از ما ساخته نباشد
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از زدگـان     صدر براي كمك به جنـگ       زماني كه بني  . كردند  جمهور محبوبشان حمايت مي      مردم نيز با اخالص تمام از رئيس      
 رياسـت جمهـوري از طـرف        888تنها به حساب    . نقدي به راه افتاد     هاي نقدي و غير     مردم تقاضاي كمك كرد، موج كمك     

هـر كجـا كـه       263.هزار رسـيده بـود     320ركورد    به يراژ روزنامه انقالب اسالمي او    ت 262. ميليون تومان واريز شد    110مردم  
جمهور از   دفتر رئيس  .شد  دم به سوي محل سخنراني او روانه مي       هزار نفري مر    رفت سيل صدها    صدر براي سخنراني مي     بني
 :داد صدر به مقاومت ادامه مي  به مدد و ياري اين مردم بود كه بني264.زار نامه مردمي پر شده بود ه120
تـرين  گذاريم كه وجدان پاكشان بهترين قاضي و به جنگيم و داوري را به خود مردم وا مي      ايستيم و مي     با تمام وجود مي    "

  265". و كمك مادر اين تالش بزرگ استياور
ملتي كه همـه     .كرد  ديد و به سمت حقيقت چرخش مي        اش، حق را مي      و شعور اجتماعي    و اين بود ملتي كه وجدان عمومي      

 ."صدر  درود بر بني":گشت صدا خارج مي ها تنها يك يك حنجره شده بود و از آن
 
 
 

 آزادي
پافشاري او بر آزادي دادن به مـردم و نگاهبـاني از ايـن ارزش               . تر از تعريف رايج داشت    صدر مفهومي فرا    آزادي براي بني  

كرد تا آزادي مردم فداي منافع و مصـالح شخصـي افـراد               خواه همواره تالش مي     جمهور آزادي   رئيس. تمام هم و غم او بود     
هاي او    ها و نوشته    خواهي در تمام گفته     اين حس آزادي  . نشود و ملت جسته از دست استبداد بار ديگر اسير اختناق نگردد           

 :خورد به چشم مي
  266". گريز از خداست،اديگريز از آز"
ون ايـن دو    آيد و بـد    بدون آزادي استقالل بدست نمي    . هر اندازه آزادي ضرر داشته باشد يك هزارم استبداد ضرر ندارد          "

 267".محتوي است اسالم بي
  268". استله دفاع از استقالل ايرانآزادي تنها وسي" 
 269". واجب تر استآزادي براي كارگران، دهقانان و محرومان جامعه از نان شب هم"
  270"هاست انقالب اسالمي نيازمند گسترش آزادي" 
  271".ادي تظاهرات هيچ زياني نمي بردانقالب ما از آزادي بيان و آز"
زادي مطبوعات و آزادي تظاهرات پيش و بيش از         ها يعني آزادي احزاب، اجتماعات، آ      هاي زياده از حد به آزادي      قيد زدن  "

  272". زيان قطعي خود ما تمام مي شودهمه به
  273"!دكنند، فردا ممكن است براي زبان واندازه درازي آن هم قانون وضع شو امروز براي برق و روشنايي قانون وضع مي"
 به نام اسالم استبداد بيشتر شـود، از اسـالم           اگر قرار است  . دفاع من از آزادي دفاع من از استقالل كشور و اسالم است           "

چه مانده است؟ اگر من دنبال عقايدم نبودم و پاي بند به آنها نبودم، چه كسي بهتر و بيشتر از من فرصت داشت كه خود                         
، بـه   دانم كه اين جريان به ما وفا نخواهـد كـرد           را با حاكميت زور و استبداد موافق كند وبر اين جريان سوار شود؟ اما مي              

 274".اند مردم وفا نخواهد كرد وكشور را به سوي همان رژيمي خواهد برد كه پيش از اين در كشورهاي ديگر آزموده
اگر چند نفـر  . آورند، مردم باور نكنيد كه آزادي براي شما بد است   اگر مردم آزادي نداشته باشند، آگاهي هم بدست نمي        "

ما نه تنها نخواستيم بگير و ببند راه بياندازيم، نه          . د خطرش بسيار ناچيز است    هم با استفاده از آزادي بعضي حرفها را بزنن        
  بنام جنگ يا به هر نام ديگـري           را ها  تنها خفقان به وجود نياورديم بلكه با تمام توانايي كوشيده ام و مي كوشم كه آزادي               

ن زي رژيمي خواهيم داشت نزديك به همـا       دانم وقتي آزادي محدود شد و از بين رفت بعد از پيرو             چون مي . محدود نكنند 
 275".رژيمي كه عليه او قيام كرديم
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هـيچ چيـز نخواهيـد آزادي       . اي مردم در تاريخ اين ملت نخستين بار است كه رئيس دولتي جانبـدار آزادي شماسـت                "
، بخواهيـد كـه   بخواهيد كه راديو و تلويزيون و روزنامه ها مطالب را از طريق بحث آزاد بـه شـما عرضـه كننـد                . بخواهيد
 سـر   آنچـه بـر   . اگر آزادي داشته باشيد مي توانيد مانع انحطاط خودتان ، دولتتان و كشورتان شويد             . ها آزاد باشد    اجتماع

  276".شما آمده از نبود آزادي است
 خواهيد درباره كارهايتـان كسـي   مي. دعوا بر سرآزادي است، شما حاكميت مطلق مي خواهيد و با آزادي مردم مخالفيد             "

اگر آزادي را   ؛  دهد  جرات چون و چرا نكرده، پرس وجو نكند ورئيس جمهور موافق اين آزادي هاست و به مردم هشدار مي                  
 277".ايد داديد رشد را از دست دادهاز دست 

  278".ل استقامت از آزادي دفاع كنيد، با كمااي مردم"
  279". چوب و چماق كار صحيحي نيست بامهار كردن آزادي. راجع به محدود شدن آزادي بيان هشدار مي دهم"
 280". آزادي قرار دادتجاوز از حدود را نمي توان بهانه حذف اصل"
 281".اندازيد دهيد وآنها را به جان هم مي  مي3شما قادر نيستيد به جوانان آزادي انديشه وعمل بدهيد، به دستشان ژ"
از آزادي هـاي  . نهـم   و به حكم زورمداران گـردن مـي       شوم  ها مي   بيهوده گمان مبريد كه من تسليم اين شانتاژها و بازي         "

مردم با تمام توان حمايت خواهم كرد و در برابر هر توطئه اي كه در پي تمركز قدرت باشد و بخواهد اسـتبداد را بـه هـر                            
 282".ايستم شكل تجديد كند مي

گوييـد، اگـر     ي كساني كه ناسزا مـي     ها خطرناك است؟ ا     ام مردم بايد آزاد باشند و تحديد آزادي         گوييد چرا من گفته    مي"
    283"ديد كه اين ناسزاها را بگوييد؟كردم آيا شما بو براي اين آزادي تالش نمي

 را در دسـت دارنـد و        خواهم كودتا كنم چرا ديگـران زنـدان هـا           اگر من مي  . خواهد كودتا كند    صدر مي   گفته اند كه بني   "
؟ چرا من جانبدار آزادي بيان ، بحث آزاد ، آزادي قلـم هسـتم و                كنند خواهند مي   كشند و هرچه مي     ي بند م  هگيرند و ب    مي

اند؟ گمان من اين است كه اينهـا       ترسند مخالف اينها هستند و عمال اين آزادي ها را به حداقل رسانده             از كودتا مي  آنها كه   
تحميل كنند بطوريكه ديگـر     هاي مصوب در قانون اساسي برما        مي خواهند به عنوان ترس از كودتا، كودتاي بر ضد آزادي          

ي بـه  به هر حال روش من معلوم است ملتي كه قرن ها در استبداد زيسته اسـت ، بـه آزاد                   . كسي را ياراي دم زدن نباشد     
 284".معناي واقعي احتياج دارد

 :ها گفت اي به آقاي خميني با اشاره به ضرورت حفظ آزادي صدر در نامه بني
داند كه تمـامى     خدا مي . وز چند نوبت حكومت بدست مذهب افتاده و از دست رفته است           در تاريخ ايران از باستان تا امر      "

  285".بار چون گذشته نشود كوشش من و فريادم اينست كه اين
 جنـگ اسـت و اوضـاع        "طلبان و انحصارگرايان تمام تالش خود را به كار گرفته بودند تا به بهانه اينكـه                   از آن سو قدرت   
هاي مردم به يغمـا        هجوم ايستاده بود تا آزادي     تنه در مقابل    صدر يك   بني. ب كنند  عمومي را سل   هاي   آزادي "بحراني است 

 :نرود
جمهور دولتي هنگام جنگ، بيش از آنكـه نگـران جنـگ و حملـه       در تاريخ ايران هيچگاه سابقه نداشته است كه رئيس      "

م باشد و با تمام تالش و توانايي بكوشد تا گرگهـا            هاي اساسي مرد    خوار به آزادي    دشمن باشد، نگران حمله گرگهاي آزادي     
من فرزند علـي و حسـين هسـتم و بيشـتر            . يديبخواهيد مردم را بفر     شما بيهوده مي  . اين آزادي را ندرند و از بين نبرند       
   286".شم و شما از همين امر نگرانيدهاي واقعي مردم با دوست دارم كه پاسدار آزادي

مردم مـا   . هاي مردم از آنچه هست كمتر شود        ين جنگ اين است كه نكند بنام جنگ، آزادي        هاي من در ا     يكي از نگراني  "
هـا باشـيم و نترسـيم و     اگر هم نبودند وظيفه ماسـت كـه پاسـدار ايـن آزادي       . هايشان هستند   صميمانه خواستار آزادي  

  287".نترسانيم
شد و خواستي بگويي چرا تجاوز شد و بگوينـد كـه            اگر تجاوزي به آزادي ها      . شود آزادي را از بين برد      مينبه نام جنگ    "

اگر عده اي بخواهند اين جنگ را وسيله دستيابي بـا اهـداف گروهـي خـود                 .  نخير جنگ اصلي است    .جنگ فرعي است  
 288".ردانند اين فرعي كردن جنگ استبگ
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ورند كـه بـه بهانـه آن مـي          ما انقالب كرديم كه آزادي بدست آوريم و مردم آزاد باشند اما آقايان اوضاعي بوجود مي آ                "
مي گويند اگر شما آزاد باشيد فالن حرف را بزنيد و فالن مطلب را بنويسيد روحيه نظامي ها در                   . گويند آزادي نبايد باشد     

 كـارش و    آيد ، پس ننويسيد، در نتيجه سانسور حاكم مي شود و شعار استقالل، آزادي ما مي رود دنبـال                   جنگ پايين مي  
  289".الميمي ماند جمهوري اس

روزنامـه هـا بايـد     .تمام كوشش ما در دوران جنگ اين بوده و هنوز اين است كه آزادي را به بهانه جنگ قرباني نكنـيم                      "
  290".دم هشيار و عاقل و بالغ هستندنويسند، مر يي هم كه به من ناسزا مي باشند، حتي همه آنها

 291".كند  به آن كمك هم ميزند، كه اي به جنگ نمي هاي مردم نه تنها صدمه حفظ آزادي"
ام و ناممكن، ممكن شد و نيروهاي مسلح ما توانستند دشمن را سد كنند و مانع از انجام                    اگر خدمتي در اين جنگ كرده     "

ارزش ايـن جنـگ و ايـن        . ام ناچيز است    هاي شما كرده    توطئه شوند،به گمان خودم در برابر خدمتي كه براي حفظ آزادي          
  292".هاي شما توام شد  كوشش براي دفاع از آزاديري در اين است كه بابره
  293".من در روش خود تغيير نخواهم داد، استقامت خواهم كرد تا آزادي بازگردد"
  294".بارها گفتم، بن بست اقتصادي را با فشار وخفقان سياسي نمي توان حل كرد"

 اسـتبداد و اختنـاق حـرف اول و آخـر را             د،اي اگر مطبوعات آزاد نباشـن       در هر جامعه  . اند  مطبوعات، ركن اساسي آزادي   
 :خواه همواره مدافع آزادي مطبوعات بود و تا آخرين نفس در اين راه كوشيد جمهور آزادي  رئيس.زند مي
 295".ات مقدمه استقرار استبداد استخفقان مطبوع"
اين روزنامـه مـي شـود       .  ندارد اگر قرار باشد ما مطبوعاتي داشته باشيم كه حقيقت را ننويسند و عالج را نگويند فايده               "

 296".حش قدغن شود مي شود مدح نامهفحش نامه و اگر ف
  297".طبوعات اين است كه انتقاد كنندوظيفه سنگين م"
 298".ه الزمه جلوگيري از توطئه استانتقاد توطئه نيست، بلك"
  299".اسالم دين انتقاد و اعتراض است"
 300 ".دگند انسان اگر چون و چرا نكند مثل آب راكد مي"
  301".بايد به زبان سرخ ما امكان دهد كه سر سبز ما را افراشته نگه دارد انقالب مي"
روزنامه بايد افشاگري كند اما افشاگري غير از بازي بـا منزلـت و            . روزنامه نبايد در حقيقت و واقعيت دخل و تصرف كند         "

ور است بايـد بحـث آزاد       ان وآگاهي عمومي كش   روزنامه بايد بداند كه پاسدار موجوديت ايران وجد       . حيثيت اشخاص است  
 302".برانگيزد

 : نوشتند گفت هايي كه بر ضد او مي و در مقابل روزنامه 
مگـر  . كند، بـس كنيـد اينهمـه ناسـزا را           دروغ، فحش، ناسزا وتخريب چيزي عايد شما نمي       : ويمگ   ها مي   به شما روزنامه  "

 303"يد ؟حل بده  توانيد آنچه عيب است را بگوييد و راه نمي
 304".توان انقالبي شد ه و ناسزا نمياز راه تحريك و تخطئ"
بجـاي اينكـه برويـد دروغ و تهمـت بنويسـيد و             . اگر حرف حساب داريد اين ميكروفن و راديو تلويزيون و مطبوعـات           "

   305".گوييد بياييد بحث كنيم راست ميبرچسب بزنيد و اسلحه بگيريد و توطئه كنيد اگر 
هـا بـه      مجتهد شبستري در واكـنش بـه تهديـد روزنامـه          محمد  . ها هشدار دادند    يز به سلب آزادي   روحانيون نوانديش ن  

موافـق نويسـي كـه آزادي       . آزادي مطبوعـات يعنـي اينكـه مطبوعـات در مخـالف نويسـي آزاد هسـتند                ":وقمـع   قلع
 قلم و بيـان و ابـراز        در يك جامعه دموكرات اسالمي هيچ مانعي نبايد جلوي آزادي         ": علي حجتي كرماني   306".خواهد نمي

  308"ها جاري شده اسـت؟  اين چه سانسوري است كه در راديو و در روزنامه":اهللا طباطبايي قمي  آيت 307".عقيده را بگيرد  
  309".ها از نظر اسالم محكوم است ها و مجالت و تهديد و ارعاب آن اعمال فشار به روزنامه":اهللا شريعتمداري آيت
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اهللا   ها آيـت    از آن سو انحصارطلبان و در راس آن       . هاي سياسي به شدت با هم درگير شدند        جمهور و مخالفان آزادي      رئيس
صدر مقاومـت     ها را سلب كنند و از سويي ديگر بني          خواستند با بستن مطبوعات آزادي      اي و رفسنجاني مي     بهشتي، خامنه 

 :كرد تا اين حداقل آزادي نيز از بين نرود مي
اسـتدالل  . هايي كه بد و بيراه مي نويسند تعطيل شوند تا مردم راحـت شـوند               تند روزنامه  نفر از روحانيون آمدند وگف     5"

 310".كند شوند بلكه خطر براي جمهوري افزايش پيدا مي كردم كه با تعطيل كردن مردم راحت نمي
 شما نه روزنامه اي بالفاصله نامه اي به هيئت حل اختالف نوشتم كه اگر روزنامه اي حتي به من فحش داد، بابت اين كار،                 " 

هـا را ببندنـد و در         حواسم جمع بود كه آنان مي خواستند به بهانه حمله به من روزنامه            . را محكوم كنيد و نه آن را ببنديد       
 311".رساندند تعطيل كنند زادي را تا حدودي به گوش مردم ميازاي آن چند روزنامه را هم كه صداي آ

.  ارگان مطبوعـاتي نهضـت آزادي بـه رهبـري مهنـدس بازرگـان بسـته شـد                  تحت فشار شديد باالخره روزنامه ميزان،     
 :جمهور با تمام قوا عليه اين تعطيلي موضع گرفت رئيس

،  دفاع از روزنامه ميزان دفاع از يك گروه سياسي نيست گرچه اين دفاع نيز مقدس است و وظيفه رئيس جمهور اسـت                      "
 312".بلكه دفاع از خود انقالب است

وقتي يك انقالبي بدانجا    . وزير جمهوري اسالمي است     بعنوان ليبرال به روزنامه او مي ريزند اولين نخست        كسي كه امروز    "
هاي سياسي و رقابتها بر سر قدرت را پيش برد، اين انقالب به جاهليت بازگشته وجاهليـت                  رسيد و كوشيد تسويه حساب    

 313".رود به طرف خالفت اموي مي. است
  314" چه بوده است؟]وزنامه و مدير آنتوقيف ر[ايد كه مستند اين كار شما  ايد ومشخص نكرده تا به حال به مردم نگفته"
  315"ن به روزنامه ميزان تشويق دارد؟چگونه ناسزا گفتن به رئيس جمهور وحمله نقابدارا"
گوينـد  چـرا       مي آنهايي را هم كه   ،  دهيد  بلكه جايزه هم مي    ،ديگير همانطور كه دشنام دهندگان به رئيس جمهور را نمي        "

 316". نگيريد،دهيد دشنام مي
 :اي بلندباال خطاب به موسوي اردبيلي، دادستان كل كشور، او را مورد عتاب قرار داد و گفت صدر همچنين در نامه بني
فرستيد؟ بـا كمـال تاسـف و تاسـف      شود و مدير آن زندانى ميشود و پرونده آنرا به هيات نمى     روزنامه ميزان توقيف مي   "

ها را  دستگاه قضائى كه بحكم قانون اساسى بايد دامنه آزادي.. .ر اعتماد مردم به دستگاه قضائى بحداقل رسيده است    بسيا
ها  دهد و كيست كه نداند اين مقدمه سازى        توسعه بدهد، بر خالف قانون دستور توقيف مدير روزنامه و خود روزنامه را مي             

قطع آخرين رشته ارتباط رئيس جمهورى با جامعه است؟ آيا گمان ميرود مردم           براى از بين بردن روزنامه انقالب اسالمى و         
 317 "حد نادانند؟ تا بدين

امـا   .جمهور قاضي ناچار شد تا حكم بر آزادي مديرمسـئول ميـزان و رفـع توقيـف آن دهـد                     در زير فشار سنگين رئيس    
 318".صادر كرده بود از كار بركنار كرداي را كه اين حكم را  اهللا بهشتي اعمال نفوذ كرد و قاضي بالفاصله آيت

 : صدر با مخالفان اتمام حجت كرد و گفت بني .ديگر برخورد كرده بودندآزادي و استبداد به سختي با يك 
. ايستم ها و حقوق مردم مي     شود، در برابر هر گونه تجاوز به آزادي        با تمام توان و قدرتي كه از اراده و راي مردم ناشي مي            "

م چرا قاضي را بر خالف قانون اساسي برداشته ايد؟ چرا در شهرهاي مختلف چمـاق داران بـه جـان مـردم                       گوي وقتي مي 
كسـي كـه    . كنند شوند، مرا به محاكمه تهديد مي      افتند؟ چرا كساني كه صالحيت قضاوت ندارند به اين امر گمارده مي            مي

  319".دترس  از سلول زندان اوين نميزار خوزستان بميرد آماده است در شن
 :اي به آقاي خميني نسبت به آغاز استبداد و خفقان هشدار داد صدر همچنين در نامه بني
ها كه در واقع هدف همان روزنامه انقالب اسالمى است، توقيف شوند، آنوقت در اين خفقان آقايان موج ترور                    روزنامهاگر  "

 سـاله را    17 و   16هـاى    آيد؟ امـروز بچـه     رسر كشور مى  كند و چه بالهائى ب     راه بياندازند، چه كسى جرات دم زدن پيدا مى        
چطور است كه در دانشگاه پليس بايد بدون باطوم حاضر شود و در جائى ديگر افـراد                 !! گويند تير كمانه كرد    كشند مى  مى

 مسـوول ايـن  . خورنـد  هاى مردم مـي  كنند و درست به قلب و سينه بچه مسلح حق تيراندازى دارند و تيرها هم كمانه مى        
 320"ها كيست؟ قتل
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ها تـالش     اي استثنايي به احمد خميني نشان داد كه در پشت پرده نيز به شدت براي پابرجا ماندن آزادي                   صدر در نامه    بني
 :او در اين نامه كه به صراحت تمام نوشته شده است،گفت. كند مي
ايجاد خفقان در اين    . شاه ميداديم، وفا كنيم    يكى از قول و قرارهائى كه در زمان          ]به [ بيائيد براى رضاى خدا اقالً نسبت      "

بگذاريد مطالب آزادانه گفته و نوشـته       . باور كنيد اينطور است   . اوضاع خطرناك است و فراهم آوردن مقدمات سقوط است        
ها و   مهايد؟ حاال وقت خفه كردن روزنا      ابعاد انفجار انديشيده  ه  آيا ب . شوند ها نيز سانسور مى    كنار، خودى ه  مخالفان ب .. شوند

ايد در كشورى كـه دسـتگاه قضـائى سـلب كننـده              هيچ فكر كرده  .... فالكت انداختن راديو و تلويزيون نيست      آن حالِ ه  ب
اند و صنعتش خوابيده و كشاورزيش از بـين رفتـه و گرفتـار جنـگ داخلـى و خـارجى و                       ها خفه  ها ست و روزنامه    امنيت

 از  ... كوتاه دارد؟ اقالً باندازه رژيم شاه از خود هشيارى بخرج بـدهيم            ئى بسيار  حكومت نادانان شده است، به سقوط فاصله      
افتنـد   گويد و اينها مى    ك كالم امام مى   ي.آزادى مطبوعات در همان حدود قانون اساسى تاكيد كند        ه  امام بخواهيد نسبت ب   

براى ميزان مصـرف آب و بـرق        فرستند،   ها چماقدار مى    به روزنامه  ،كنند رئيس جمهورى را تهديد به عزل مى      . بجان مردم 
رويم؟ چه چيز از ايران مانده است؟ چه چيز از  كجا مىه واقعاً ب... اندازند و كنند، بگير و ببند راه مى      مردم مجازات معين مى   

 321"اسالم مانده است؟

 

 استقالل
دق در يك نقطه با هـم      صدر شاگرد كوچك مصدق بود و شاگردان مص         بني. آنكه به راه استقالل و آزادي رفت، ماندگار شد        

صدر به راه مصدق ايمان داشت و از مصدق نه به عنوان يك فرد، كه به عنوان نمـاد                     بني. استقالل ميهن : نظر داشتند   اتفاق
 : كرد يك تفكر و يك راه تجليل مي

  322".او فرزند اين ملت است. مصدق مرد قرن ماست"
  323".مصدق مظهر ملي ماست"
  324".مصدق بت نيست، بت شكن است"

  گاه بر سر آرمان     صدر چندين بار سر قضيه مصدق با آقاي خميني رو در رو شد اما هيچ                همانطور كه بعدها خواهيم ديد بني     
 :استقالل، استقالل، استقالل. خويش كوتاه نيامد

ر  ملـي و اسـتقالل واقعـي كشـو         بازگشت به استقالل، بازگشت به عقب نيست، بازگشت به استقالل،براي نجات حيات           "
  325".است

 استقالل مثل غسل ارتماسي نيست كه بروي توي آب و بيايي بيرون بگـويي پـاك                 . آزادي ممكن نيست   ،بدون استقالل "
 326".ي استتيبسلش به اصطالح ترغد و جريان طوالني دار. اي شده
. گري بـرويم  لت دي من طرفدار موازنه عدمي هستم يعني چنان زندگي كنيم كه نه بر ملتي سوار باشيم و نه زير سلطه م                   "

 327".اين اساس اسالم است
 :و زماني كه سفير شوروي به ديدار او آمده بود گفت

ما جانبدار استقالل هستيم ، معناي استقالل اين است كه نه به شما امتياز بدهيم، نه به آمريكا بدهيم و نه به هيچ كشور                  "
دانيـد بـاز هـم مـا اجـرا          كنـيم، اگـرهم صـحيح ن       ا مي اگر شما اين سياست را صحيح بدانيد كه چه بهتر ما اجر           . ديگري
 328"!كنيم مي

صدر در    بني. شمرد  او حتي در نگاه به مسائل سياست خارجي نيز حق استقالل مردم كشورهاي ديگر را نيز به رسميت مي                  
 :ديدار با سفير افغانستان گفت

يم و خود را دلسوزتر از آنها نسبت به امـور           از نظر ما سياست درست اين است كه ما خود را قيم مردم افغانستان نشمار              "
  329".خودشان ندانيم وبگذاريم اين مردم خودشان اداره امور خودشان را به دست گيرند

 :و استقالل، آرماني نبود كه بتوان از آن به سادگي گذشت
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 330".آيم و نه سكوت خواهم كرد من براي تحقق استقالل و آزادي نه سازش مي كنم، نه كوتاه مي"
 331".ام من در هيچ زمان از زندگي خود اهل سازش نبوده"
بيني تلخـي   كند مويد همين نكته است و همچنين بيانگر پيش       صدر از ديدارش با آقاي خميني بازگو مي         اي كه بني    خاطره 

 :كه بعدها به واقعيت پيوست
: ه من گفـت   خميني با قيافه افروخته ب    . مشوي تر مي  هايم اعالم خطر كردم كه ما داريم وابسته        يكبار در يكي از سخنراني    "

پرسيدم مـراد شـما در      . گوييد ما استقالل نداريم، ما استقالل داريم        كند، چطور مي   هاي شما مردم را مايوس مي      سخنراني
بزودي همين را هم از دسـت       . گفتم پس منتظر باشيد   . بله همين بود  : پاريس از استقالل همين بود؟ با عصبانيت پاسخ داد        

  332".دبدهي
 نمانده تلخ نامي كه از آن جز يك نوستالژي        ؛استقالل. صدر به واقعيت پيوسته است       اين گفته بني   ، سال 25و اينك پس از     

 .است
 

 زنان
هـا در   هاي زنـان و نقـش آن   ، از آزادي زادآداراي عقل   مسلمانجمهور، كه به عنوان يك صدر نه به عنوان يك رئيس       بني

ها در دفـاع      ترين و معتبرترين كتاب     تامل  از قابل ( 333"زن و زناشويي  " نويسنده كتاب    قامتي كه است. كرد  اجتماع دفاع مي  
كرد، در طول صد       از زنان مي   داد و دفاعي كه     ن از خود نشان مي     در برابر محدودكنندگان حقوق زنا     )از حقوق زن در اسالم    

د كه به آنها نه به عنوان يك شيء جنسي، كه بعنـوان             جمهوري را ديدن    براي اولين بار زنان رئيس    . سابقه بود   سال اخير بي  
  :334كرد يك انسان صاحب آزادي و اختيار نگاه مي

 335".كنيم منتقد و ارزياب پيدا  نميبدون آزادي زن به معناي درست كلمه ما جامعه اسالمي "
. تان بكوشيد   ح دانش و بينش   براي ارتقا سط  . خودتان برخيزيد و عمل كنيد به خودتان ارزش بدهيد        . شما زنان ننشينيد  " 

ـ               برم كه زناني را مي      روم چقدر رنج مي     ها مي   وقتي براي بازديد جبهه    ر از  بينم كه انبوه پشته بزرگي از خـار وچـوب بـر س
  336".روند صحرا به خانه ها مي

حـم  خواهيد بـه خودتـان ر       اگر زندگي ديگري مي   . زن هنر خلقت است   . ارزش مرد به پست و ضعيف شمردن زن نيست        "
 337".كنيد و به زن ارزش دهيد، ارزشي را كه دارد

شود ، وقتي شئي جنسي شمرده ميشود بدان معني است جامعه            شود ، وقتي زن تحقير مي      وقتي زن محترم شمرده نمي    "
 338".برخوردار نيستآورد رشد فرهنگي كه معنويت است  از ره
. يز گمان مي كند براي هوسراني مرد آفريـده شـده اسـت              ند كه خدا زن را براي هوس او آفريده و زن ن           ك    مرد گمان مي  "

چنين زني چگونه مي تواند فكرش را وسعت دهد و جامعه را با ديد انتقادي نگاه كند؟ زن بايد در مبارزه اجتماعي حاضـر                        
  339".ز فداكاري خودشان وحشت داشتندباشد تا بتواند مشكالت را بفهمد و مانند زنان نسل قبل نباشد كه ا

 340".جامعه مساوات حقوق اجتماعي زن و مرد را تضمين مي كنيمدر "
اگر قرار باشد كه لباسي به زور به كسي بپوشانند، اين همان چيـزي اسـت               . پوشش را نمي توان به زور به جامعه قبوالند        "

   341".يم زور نباشدتخواس زيرا مي. خواهيم نباشد كه ما مي
اي زن پرداختم ، سئوالي را مطرح كردند در باره سخني كه به علي نسـبت                در دانشگاه شريف وقتي به حقوق و آزادي ه        "

ـ        . گفتم قطعي نيست، اما فرض كنيم سخن از امام است           . مي دهند كه زن ناقص است      . دامام صادق فرمود ما را انتقـاد كني
نجـف و قـم     .  شـد  غوغـا . سخن امام وقتي حكمي از احكام نيست وقتي اظهار نظر است بر ما پيروي از آن واجب نيست                 

اي پرسيد اين چه حرفي بود كه زديد؟ حرفي           شبي مرا آقاي خميني به بيرون اطاق برد و در گوشه          . ومشهد به فغان آمدند   
 اما بايد بداني كه اينجا كشور شيعه است و مردم اين حـرف را               ،نه: را كه زده بودم تكرار كردم و پرسيدم خطا گفتم؟ گفت          

 342 ". برخاستدايي از مردم بر نخاست، از آقايان روحانيگفتم اما ص. تحمل نمي كنند
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گـذارد كـه       اين تحقيق، جاي ترديد بـاقي نمـي        .دو فصل از كتاب زن و زناشوئي به تحقيقي درباره حجاب اختصاص دارد            
در اين كتاب، او خطاي موجود در طرز فكرهاي ديني          . ي است قرآن ادعاي روحانيان قدرت طلب، بدون مبناي         مورد حجاب

دو  نـه ازدواج     ، كه ازدواج زن و مـرد        كند   مي  و روشن  هديگر و طرز فكرهاي موجود در دوران معاصر را به بوته نقد كشيد            
 زوجي مركـب    كيلو نه حتي تش   ) ورندآكه دو ناقص اصوال يك زوج كامل نمي توانند بوجود           ( ناقص بقصد تكميل يكديگر     

 فضائل زن و فضائل مرد مجموعه مساعد زندگي " به گفته اون، آاز يك رئيس و يك مرئوس كه تشكيل زوجي است كه در        
گاه موافـق اجبـار و زور نبـود و            هيچ بدين خاطر، او     ".وردآ زادي براي فرزندان پديد مي    آدر عشق و رشد و ايجاد محيط        

  :گاه كه زمزمه طرح حجاب اجباري درگرفت، به شدت واكنش نشان داد و رو در روي آقاي خميني ايستاد آن
گفتم آقا تـازه    .  شعار شده بود رفتم قم پيش آقاي خميني        "يا روسري يا توسري   "در تهران اولين باري كه راه افتادند و         "

: هـا در پوشـش خـود آزاد هسـتند؟ گفـت             مگر شما در پاريس نگفتيـد زن      . اول قضيه است و مردم هنوز يادشان نرفته       
. گفتم پس بفرماييد شما ماكياول هستيد     . كند  ي در من ايجاد نمي    ام، هيچ تعهد    هايي كه باب مصلحت در پاريس زده        حرف

خواهيد بزنيد زيـرش؟   شما در حضور دنيا تعهد كرديد، حاال مي. كند آقا؟ دين يعني تعهد   چطور براي شما تعهد ايجاد نمي     
يم قدرت داشتم وعمـل     توانم جواب بدهم و بگو      روز قيامت نمي  . حاال كه قدرت دارم بايد دين خدا را به عمل درآورم          :گفت
بـه عهـدهايتان    ( اوفو بعهدكم "گويد    گوييد مطابق نص صريح قرآن عمل كردم كه مي          مي. جواب داريد .  گفتم چرا  .نكردم

ـ  .چنانكه پيغمبر در مكه تعهد كرد     . يد در پاريس تعهد كردم و بايد تعهد را محترم بشمارم          يگو  مي). عمل كنيد   اريگفت بس
هاي اوست، سخن بر سر       سخن بر سر اعتقاد     ... بار بعد ، بار بعد     ي حل شد ول   هي قض " خوب اريس ب " ني بار با ا   كيآن  . خوب

  343".ستدان ي عملي ساختن دين واجب ميبرا را اين است كه او اعمال زور 
تغيير شكل بـه زور ممكـن       .  گفتم حجاب اجباري ممكن است نفرت از اسالم را در نسل جوان برانگيزد و توسعه بخشد                "

آقاي خميني در صحبتي گفت كه اين حرف كه ظاهر مهم نيست، خالف             .  گردد  در جهت عكس   موجب تغيير محتوي  است  
 آقـا ايـن نسـل از مـا          . گفتم اين صحبت شما خالف شرع است       ،در ديداري كه بعداز اين صحبت با او داشتم        . اسالم است 

هـاي مـا نيسـت؟ دنيـا را           ا كسي به فكر مغـز     چر،  نشدن موي سر ما هستيد    پرسد شما كه اينهمه نگران ديده شدن و        مي
هاي رشد نكرده، پوشيده و نپوشـيده         رود؟ چرا به فكر مغز زنان نيستيد؟ مغز         آسايي پيش مي    بينيد با چه سرعت برق      نمي

گفتم اين امـور بـه علـم        . شما در اينها دخالت نكنيد    .  اند   اوقاتش تلخ شد و گفت اين امور به فقه مربوط         . شان يكي است  
مطـابق معمـول سـرش را پـايين         . بوط اند جاي تاسف است كه فقه هنوز نمي خواهد از دستاوردهاي علم سود بجويد              مر

 344". يعني به اين بحث ادامه ندهيم،انداخت و آه كشيد
. كرد، سرسختانه در مقابل حجاب اجباري و سركوب زنان ايسـتاد            جمهور خدمت مي    صدر تا زماني كه به عنوان رئيس        بني

گرايـان و تحديـد        بود بـا غالـب شـدن سـنت         بدنه حكومت  در   تنها حافظ حقوق زنان   كه در حقيقت    و از صحنه،    خروج ا 
 .يك شيء جنسي تقليل داده شد وسركوب وحشتناك زنان همراه شد و نقش زن از يك مبارز و فعال اجتماعي به

  
 

   و دولت اورجايي
اكثريت قاطع با حزب جمهـوري      .ب شدند و به صحن پاگذاشتند     ها نمايندگان مجلس انتخا     سرانجام با همه حرف و حديث     

جمهور يكي پس از ديگـري رد         وزيرهاي انتخابي از سوي رئيس      نخست. توانست كاري از پيش برد      صدر عمال نمي    بود و بني  
صـدر بـه      بنـي .   باشـد  " غيرمكتبـي  "وزير به اصطالح    خواست نخست   قدرت را مجلس در دست داشت و نمي       . شدند  مي

 :كرد وزير تحميلي مقاومت مي انه مردم در برابر نخستپشتو
 345".ها باشد چون و چراي اوامر آن وزير يعني كسي كه مجري بي اي نخست براي عده"
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هيئت منتخب مجلس براي تعيين نخست وزير نزد من آمد و به اصرار گفت نخست وزير بايد مورد تاييد نهاد ها وحـزب                     "
ـ   .  درصد جامعه بيشتر نيستند    5اينها كه شما نام مي بريد       : گفتم. داهللا و فدائيان امام قرار بگير      ه قـم  دمحمد يـزدي نماين

  346". درصد حكومت كند5خواهيم همين  دانيم، مي گفت مي
صدر در ابتدا سيداحمد خميني       بني .وزير عمال بسته شد     صدر تا حدي بود كه دست او در انتخاب نخست           فشار بر روي بني   
 سپس ميرسليم را معرفي كرد كه او نيز مورد مخالفت مجلس قرار             347. مخالفت آقاي خميني روبرو شد     را معرفي كرد كه با    

پسـندد و درصـدد اسـت تـا      رو را نيـز نمـي      وزيـر ميانـه     نشانگر اين بود كه مجلس حتـي نخسـت          رد ميرسليم    .گرفت
 1359 مـرداد    29در   سرانجام. ازدجمهور تحميل س    هاي حزب جمهوري  بر رئيس       ها و ايده    وزيري مطابق با خواست     نخست

 و بـه    انتخـاب  348"!وزير بهشتي و رفسنجاني        نخست "صدر  وزير حزب جمهوري و يا به قول بني         رجايي به عنوان نخست   
وزيري غيرقابـل     اي نخست  نفري خوانده بود كه بر     3صدر ابتدا او را جزو        كسي به قدرت رسيد كه بني     . مجلس معرفي شد  

صـدر موفـق      وزير مكتبي و متعهد تمام توان خويش را به كار گرفت تا نگذارد بني               ان نخست رجايي به عنو  349.قبول است 
 .شود
 :كند صدر جريان ديدارش با آقاي خميني را اينطور نقل مي بني
گفتم پس . گفت رجايي را خود شما قبول كرديد          آقاي كاشاني آمده بود اينجا مي      :گفت  خميني .يش آقاي خميني  پرفتم  "

هيچ كدام   ؟ ي نداديد؟ تهديد نكرديد؟ موسوي اردبيلي هم توي كار نبود؟ فرستادن مهدوي كني پيش من نبود                 شما پيغام 
فرماييد بقيه آنهايي كه      خوب مي : قاي خشك سر را خودم كردم نخست وزير؟ مگر ديوانه بودم آقا؟ گفت            آنبود؟ پس اين    
خواهند كه كارش ضـديت بـا        غرض اينكه يك كسي مي    .  غرض دارند  .؟ گفتم آنها از ديوانه هم بدترند        اند  با او بودند ديوانه   

 اآلن  !اش كنـد   فهمد كشور چيه تـا برسـد بـه اينكـه اداره             او اصال نمي  . جمهور باشد و به هيچ كاري هم توانا نباشد         رئيس
 اين جعفرى   ؟كند انقالب اسالمى چرا اينقدر فساد مى     روزنامه  اين  :خميني گفت  .حكومت قانون نيست و حكومت زور است      

آقا اين انقالب اسالمى يك روزنامه است در مقابل تمام          : گفتم؟ اين گرمارودى كى است    ؟كند كى است كه اينقدر فساد مى     
] رفسنجاني [شما گويم كه به مليجك    زند، خيلى خوب حاال من به آنها مى        ها و راديو و تلويزيون و حرف حق را مى          روزنامه

 اين اطرافيان  شما دارند دروغ .كنند اينها خود دارند خودشان را خراب مى.  نداشته باشندو به اطرافيان معصوم شما كارى 
يـد رئـيس ديـوان عـالى     ه اگويد و شما او را كـرد   آقاى بهشتى از قول من دروغ مى  .كنند گويند و از شما استفاده مي      مي

ام  من گفتـه .  است و بزرگترين دروغ استاز قول من گفته است اين رجائى از همه صادق تراست اين نصف حقيقت          . كشور
 ايشـان   )ها قبول نكردنـد    خيلى (كنند ميان كسانى كه در ليست براى نخست وزيرى هستند و نخست وزيرى را قبول مى              

اي از قول شما دائـم     اين نماينده نمازجمعه شما آقاي خامنه      .تواند كار كند   تر است ولى خشك سر است و با من نمى          صادق
اسـت ايـن كارمنـدان راديـو و      گفتم از قـول شـما گفتـه   ؟  ي دروغ گفته است    آقا اخم كرد وگفت كِ     .گويد   مي  دارد دروغ 

گفتم ايـن آقـاي رجـايي       . ايد؟ گفت نه من نگفتم     اين حرفها را شما زده    . تلويزيون آمريكايي هستند وبايد محاكمه شوند     
گفـتم مغـزش كـار      .  خوب كمكش كنيد درست شـود      گفت. سر است و با من نمي تواند كار كند         تر است اما خشك    صادق
: برگشتم و گفـتم    . مدبر است  .اين آقا عالم است   . با هم همكاري كنيد   . اين حرفها را نزنيد   : راجع به بهشتي گفت   ! كند نمي

 پس معيارتان چيست؟    ،گوييد عالم ومدبر است    شود مي   سر بهشتي كه مي    ،گوييد مسلمان است   شود مي  سر رجايي كه مي   
خميني سـعي  . كشيدم به قدري به تنگ آمده بودم كه همينجور داد مي       . لرزيدم   زدم و مي   ين صحبتها من فرياد مي    وسط ا 

شما . ره، مردم كاشان منتظرند      فرسخ مي  3صداي شما تا    . گفت آقا آرام باشيد    و كرد دستم را بگيرد و دستم را نگه داشت        
گفتم آقا بـراي كاشـان   ! ام گويي من اين حرفها را به آقا زده روي و مي  اآلن مي  ،شناسم من تو را مي   . يك مقدار آرام باشيد   

بـه مـن   . جمهور اين كشورم مردم به من اعتماد كردند و شـما تنفيـذ كرديـد    چي را آرام باشم؟ من رئيس  .دير نمي شود  
تو فرزند  : كنم؟ گفت  را قبول نمي  ) رئيس جمهور (را قبول مي كنم و حرف شما        ) كاشاني  (گوييد حرف يك عمامه به سر        مي

 .دانـم   در هر صورت من شما را مثل پدر خودم مـي ؟ گفتم شما يكدفعه گفتيد من با كسي قوم وخويشي ندارم        .من هستي 
گفت اگر لبـاس      مي ،كردم هر وقت از او طلب پول براي خريد لباس مي         . شما هم مثل پدر مرحوم من استبدادطلب هستيد       

 گفـتم خـوب     ،اين كارها را كرد كه تو اينقدر خوب درآمـدي         . دكر گفت خوب كاري مي   آقا  ! دهي  روي و پز مي    نو بخري مي  
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جمهور شما   من رئيس  .اش كنايه و تضعيف    ايد؟ همه  درآمدم كه اين رفتار را با من مي كنيد؟ تا حاال يك كلمه تشويق گفته              
گفتم اين چه وضعي است كه هر       . شددرباره اعدامها صحبت    . شما بعنوان يك الگو از من پشتيباني وشنوايي كنيد        . هستم

اميدوارم روز قيامت شما بتوانيد     . گيرم روز بيست تا سي نفر را اعدام مي كنند؟ من مسئوليت اين اعدامها را به گردن نمي                
ذارند يا شما؟ آقا سكوت كـرد وچيـزي         گ  شود به گردن من مي     ها كه مي   در تاريخ اين اعدام   . جوابگوي اين اعدامها باشيد   

 او  .شود ؟ مصدق با اين صحبتها خراب نمي       فيضيه نقشي نداشته است   به  دانيد مصدق در حمله      واقعا شما نمي  : گفتم. نگفت
گوئيـد از او     اين نه شرقى، نـه غربـى كـه مـى          . مسلمان بود، و او اسالم را فهميده بود، او فلسفه موازنه منفى را شناساند             

 اين حرف را كه زديد من گفتم        ؟مصدق بدهند؟ شما چرا اين حرف را زديد       ايد مردم فحشي به       تا به حال شنيده    .ايد گرفته
 350". تير يك يك فاتحه خواندم30رفتم سر قبر شهداي . عكس مصدق را به اتاقم بزنندوبيايند 

 :اند وزيري و دولت رجايي راي نداده بازرگان و نهضت آزادي اعالم كردند كه به نخست
چرا كه ايشان را داراي افكـار و        . يل به نخست وزيري و دولت آقاي رجايي داده باشيم           ما جزو كساني نبوديم كه راي تما      "

 351".دانيم و وظايف رياست جمهوري ميتوجه به مقام وحقوق  اصم و تعجيل انقالبي و همچنين بيبرنامه هاي تحزب و تخ
 :سر ناميد و گفت بني صدر رجايي را خشك

مرادم اين نيست كه او را كوچك كنم بلكه معتقدم اين كسي است كه              . استسر    آقاي رجايي آدم خوبي است، اما خشك      "
اش بحث كند ثانيا پس از اينكه بحث شد، بـاز وقتـي               چيزهايي را كه صحيح مي داند اوال به زحمت حاضر مي شود درباره            

ـ    كنـد، و ايـن        شود، در مقام اجرا همان را كه صحيح فرض كرده بود عمل مـي               تنها مي  ور ضـعف بزرگـي     بـراي اداره كش
  352".است

 353".خواهيد همان مي كنيد كه خود ميشما را داراي اين عيب مي دانستم كه اهل شور نيستيد و . آقاي رجايي"
 354".دانند  تي صحبت را هم جايز نميدانند راجع به آن ح يعني آنچه را صحيح مي. آقاي رجايي خشك سر هستند"
 355".كند خواهد مي ش ميشنود اما آنچه را كه خود رجايي حرف را مي"

  :ين اشراقي، داماد آقاي خميني، نيز در صحبتي كه با آقاي خميني كرده بود به او گفته بودالد شهاب
دم سـر نـدارد كـه    آانصافا ايـن  . قاي رجائي گفتگو كردم     آقاي بني صدر مي گويد رجائي خشك سر است و من هم با              آ"

 356"!خشك باشد يا تر
 :فتصدر خطاب به رجائي گ بني
اما گناه است كـه بـر اسـاس         . تواند از همه چيز سر دربياورد      انسان نمي . دانيد واين عيب نيست    شما از اقتصاد هيچ نمي    "

  357".ع، ديگري را مجرم قلمداد كنيمعدم اطال
هـان  هـا در آوردنـد و بـه ج         اي به انقالب اسالمي ما زدند و چگونه زيباترين انقالب را به بدترين شكل              چه ضربه كشنده  "

هاي سازنده و توليدي را از بين  عرضه كردند،آنهايي كه با اين عنوان كه ما براي اقتصاد، انقالب نكرديم عمال زمينه فعاليت             
 358".آنهايي كه چهره زيباي انقالب ما را لجن آلود كردند.بردند

 359".كتاز همان روز نخست اصل را بر سليقه شخصي گزارده بوديد ، نه بر براه افتادن كار ممل"
  :كننده كارهاي آنان باشد ها نداشته باشد و تنها مويد و تاييد جمهور كاري به كار آن خواست رئيس در حقيقت رجايي مي

مسئوليت كارهاي اجرايي با رئيس دولت است نه رئيس جمهور، برداشت اينجانب از قانون اساسي اين است كـه رئـيس                  "
  360".جمهور در كارهاي اجرايي مسئوليت ندارد

 :كاظم سامي، پيشتر خطاب به رجايي گفته بود
  361"اگر رئيس جمهور حق دخالت در كارهاي اجرايي را ندارد پس چگونه طبق قانون مسئول است؟"

 :توانست شانه از زير بار خالي كند دانست و نمي صدر خود را در مقابل راي مردم مسئول مي اما بني
. كـنم  نويسم، بعد در جامعه مطـرح مـي        نويسم، بعد در كارنامه مي     ودشان مي شوند اول كتبا به خ     هر خالفي كه مرتكب     "

  362".يستم تا عوض شوندا آنقدر مي
 363".يشنهاد شود چشم بسته امضا كنممن ماشين امضا نيستم كه هرچه پ"
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مـردم در ميـان     جمهور در جريان انتخابات بـا        اي بود كه رئيس    انتخاب مردم براي شكل و قيافه نبود، بلكه براي برنامه         " 
 364".گذاشت

 365".اهنگ است آن را نخواهند پذيرفتجمهور هم آيد با رئيس تا مردم مطمئن نشوند دولتي كه روي كار مي"
اي   او در مصـاحبه   . اهللا انتخاب كنـد     اما رجايي تصميم داشت تا تمامي اعضاي كابينه را از حزب جمهوري ونيروهاي حزب              

 :گفت
 366". از انقالبيون در خط امام باشدمعتقدم كابينه بايد به طور يكدست.  هستم دور٪100من از كابينه مختلط "

شان، بـر بـار     سه فرد، از كساني تشكيل شده بود كه همچون رجايي بار مكتبي           .. منهاي دو   يكدست در خط امام    دولتاين  
دانـش را بـر       كـه مكتبـي بـي     صدر با اشاره به همين تفكر         بني .جمهور بودند   چربيد و مخالفان علني رئيس      شان مي   علمي

 :دادند گفت غيرمكتبي با دانش رجحان مي
  367".فرد مكتبي كه تخصص يك كار را ندارد نمي تواند و نبايد كار را بپذيرد"
ـ شود كـه كارهـا خـارج از        در اداره امور كشور هيچ چيز بدتر از اين نمي         " وزه صـالحيت ومسـئوليت مسـئوالن قـرار         ح

 368".بگيرد
 369" خط امريكا است؟، دره هر كس بگويد تخصص الزم استرفته و گفتچه كسي "
بر از مكتب راه افتادند وكار را به جايي رساندند كه از شرايط وزارت و مسئوليت يكي ايـن باشـد كـه                       خ  مكتبي هاي بي  "

   370"!نبايد درفرنگ درس خوانده باشد
  371".غربزدگي اين است كه كسي اسالم را به توجيه استبداد تبديل كند"
  372". بايد برويم دنبال كساني كه علم و اعتقاد را هر دو با هم دارندما"

وزير امور خارجه، احمد توكلي به عنوان وزير كار  صدر ضمن مخالفت با انتخاب مهندس ميرحسين موسوي، به عنوان  بني
 : مركزي گفتمشاور و محسن نوربخش به عنوان رييس كل بانك و امور اجتماعي، بهزاد نبوي به عنوان سخنگو و

شناسم نماينده نهادهاي انقالب نيستند، بلكه نماينده همانهايي هستند كه مـي              ايد ومن مي    اينهايي كه شما وزير كرده     "
ها،اشدا علـي الكفـار و        دستور قرآني اين است كه مسلمان     . خواهند به تركيب حكومتي، جمهوري اسالمي را ساقط كنند        

  373"!جمهور هستند  با رئيسرا اشدابرخي از اين وز. رحما بينهم باشند
انـد؟   كنم؟ اين مردم چرا من را انتخاب كرده        وزرا را تصويب نمي    ايد چرا  از جواني كه مخالف من بود پرسيديم شما گفته        "

دانـم   اند كه طبق قانون اساسي وزرايي را كه قابل تصويب مـي            اند كه من ماشين امضا بشوم؟ يا انتخاب كرده         انتخاب كرده 
 374"؟ كنمتصويب

 منصب قاضي شـرع در دادگـاه انقـالب            زمان تصدي   در صدر با احمد توكلي از اين رو بود كه وي،           براي مثال مخالفت بني   
 سنگسار چنان محيط رعب و وحشتي ايجاد كرده بود كه كسي        و اعدام و شالق و    با اجراي قصاص و قطع انگشتان       بهشهر،  

ه در يك كارخانه در اعتراض صنفي به حقوق و مزايا دست بـه اعتصـاب زده                 او حتي كارگراني را ك    . ياراي دم زدن نداشت   
اوريانـا  . حتي آوازه او به مرزهاي خارجي هم رسـيده بـود          .بودند بازداشت كرده، و پس از شكنجه تحويل زندان داده بود          

ده  و ماجراي اعدام زن هيجده       فاالچي، روزنامه نگار ايتاليايي در مصاحبه با آقاي خميني نيز به رفتارهاي توكلي اشاره كر              
 بـراي انتخـاب و   ،صـدر گفـت    مطابق آنچه بني375.كشد  شد را پيش مي سنگسارساله آبستنى كه به خاطر زنا در بهشهر       

بررسي صالحيت يك وزير يك گروه زبده ، وزير پيشنهادي را از لحاظ سوابق، تحصيل، اخالق، كـارداني و تجربـه، مـورد                  
 376.تحقيق قرار مي دادند

انگيز او، رفتارش در سازمان ملـل         يكي از كارهاي شگفت   . رهاي عجيب و غريب دولت رجايي و شخص او تمامي نداشت          كا
ها و كارهاي ضدانساني سـاواك در         محمدعلي رجايي در نشستي كه در سازمان ملل داشت با اشاره به شكنجه            . متحد بود 

اب را از پا خارج كرد و كف پايش را روي ميـز كنفـرانس    ميان بهت و حيرت خبرنگاران نخست كفش خود را درآورد، جور          
آميز او كه اعتبـار و حيثيـت          پس از آن كار زشت وتوهين     .377!!هاي جمعي نشان دهد     گذاشت تا جاي شكنجه را به رسانه      
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بـراي  جمهور را كه به دسـتور كتبـي او            ملت ايران را در مقر سازمان ملل متحد به زير سوال برد، در ايران نماينده رئيس               
 :باره گفت صدر در اين بني! اي از اسناد آمده بود به جرم دزدي و سرقت دستگير كرد و به زندان فرستاد بازديد پاره

ام تا كارمندهايي را كه قـرار اسـت      فرستاده ، در اروپا در انجمن اسالمي بوده      ،شناسيد نژاد را كه همه شما مي      برادر فضل "
انـد   او را گرفته  . م رسمي به آنجا رفته و به مقام خود وزارتخانه هم مراجعه كرده است              با حك  .آنجا كار كنند شناسايي كند    
 378"!اي كه سند بدزدي ايد وآمده بعنوان اينكه شما سند دزديده

 :گفته بود) مطهري فعلي( صدر به حدي بود كه كه در مسجد سپهساالر ضديت رجايي با بني
. گران را بكار گرفته است      يم بهتر از اين است كه با ارتشي پيروز شويم كه كودتا           تر با نهادهاي انقالبي پيروز شو       ماه دير 6"

  379".خواهيم اين ارتش بدست آورد نميآن پيروزي كه 
 :و گفته بود

  380".در سايه آن مسائل حل مي شوند. جنگ نعمت است"
 :كند نقل ميخميني و تحويل نوار سخنان رجايي در مسجد سپهساالر آقاي صدر از ديدارش با  بني 
 اين شخص ديگر از دشمن هـم        .خواهيم  نمي دن پيروزي كه بدست ارتش باش     آرجايي در مسجد سپهساالر گفته بود ما        "

او گفت نوار صـحبت را آوردنـد        . وزير شما رفته چنين حرفي زده است       به آقاي خميني گفتم اين آقاي نخست      . بدتر است 
آن سخنراني رجايي توسط    . ن جمله را پاك كرده بودند     آ ،ر را آورده بودند   وقتي نوا . اينجا ولي چنين جمله اي توش نيست      

امـا  . گوينـد  ن با شما بازي مي كنند و دروغ مـي        شا  ن نوار را برايش بردند بعد گفتم اينان همه        آارتش ضبط شده بود دادم      
گوييم بـاز طـرف دروغ را          مي دانست كه ما راست     گويند و مي    دانست آنها بهش دروغ مي      نكه او مي  يبا ا . مسئله اينجاست 

 ايشان قدرت   ؛روشن كلمه . فت با آزادي  گ  علتش اين بود كه طرفِ دروغ با قدرت جور بود و اين طرف كه راست مي                .گرفت
  381".خواست مي
طلـب   گفت شـما قـدرت  . گفتم اگر حماقت جزو مسلماني است، آري مسلمان است        . رجايي مسلمان است  : خميني گفت "

.  ميليـون 5 ميليـون راي آوردم و مجلـس   11گوييد؟ پس چرا مي گوييد من  گفت چه مي  . طلبيد  درتگفتم شما ق  . هستيد
 3 ميليـون راي آورده بلكـه   5 ميليون ثانيا هيچوقت نگفـتم مجلـس       20 ميليون راي داشتم و االن       11گفتم اوال آن موقع     
جمهور اعتماد كنند؟ وقتي مرتب به        رئيس خواهيد در داخل و خارج به حرف       گفتم شما چطور مي   .خنديد.ميليون راي دارد  

آينـد تـوي گوشـتان       خواهم بكنم مـي    هر كاري مي  . گذاريد كار كنم     زنيد و نمي   صورت غير مستقيم و مستقيم كنايه مي      
ها اعتراض كردم كه طبـق اسـالم          هر وقت به دادگاه   . رود  كنيد و كارها پيش نمي     كنند و شما يك لولو برايم درست مي        مي

صدر خواسته نهاد هاي انقالبي را از بين ببرد و شما مي آييد سخنراني           كنند آنها زودتر نزد شما مي آيند كه بني        عمل نمي   
به خدا قسم من پشتيبان و باشما هستم به خدا اگر وضع اين طوري ادامـه پيـدا كنـد ايـن                      . كنيد در تاييد حرف آنها     مي

 382".رود شود و از بين مي جمهوري تضعيف مي
هاي دولت رجايي را برشـمرد و او را            اشكاالت و ضعف   60 / 2 / 3 در    پيوست 92به همراه   اي     صفحه 40اي    در نامه صدر    بني

 :دكتر يداهللا سحابي نيز اظهار داشت. فاقد توان اداره كشور خواند
  383".ه شايسته مملكت نيسترم مثل روز روشن بود كه اين دولت قادر به اداياز ابتدا برا"

داد كـه هضـمش بـراي     وزيري رسيده بود تزهايي اقتصـادي مـي     ني يك معلم ساده بود، حال كه به نخست        رجايي كه زما  
 عليرضا نوبري، رئيس بانك مركزي كه دكتـراي اقتصـاد از آمريكـا     و  كه خود در زمينه اقتصاد تحصيل كرده بود        صدر  بني

 گفتـه  در كنفـرانس اسـتانداران در مشـهد   ري  در پاسخ به مسئله بيكا     از آن جمله رجايي   . نمود  بسيار مشكل مي   داشت،
هاى خراب شده آبادان و بكار انـداختن گـارى و دوك، ميتـوان ايـن مشـكل را حـل                      با جمع كردن آجرهاى خانه     ":بود
صـدر  و      ، فريادهاي بنـي   385 درصد كسري داشت   300اي كه      رجايي و دولتش همچنين با تقديم وتصويب بودجه        384"!كرد
 خمينى رفته و گفته بودند،       آقاي شبى اردبيلى و مهدوى كنى نزد      پيش از انتخاب وزيران نيز       . كرد اهللا سحابي را بلند     عزت

 و وزرا   برويـد صدر    بنى پيشخمينى گفته بود    آقاي  .  است "فاجعه"خواهد تشكيل دهد     هيأت وزيرانى كه آقاى رجائى مى     
 :كند صدر از اين جلسه نقل مي بني. ديرا معين كن
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 چون خوب كار كـرده اسـت، وزيـر بازرگـانى            ]وزير بازرگاني دولت موقت   [ شد آقاى دكتر رضا صدر     در جلسه، پيشنهاد  "
 وقتـى ايـران در محاصـره         رضا صـدر   اند مردم بايد رياضت بكشند و      امام فرموده : گفتآقاى رجائى مخالفت كرد و    . بماند

 آقاى مهدوى كنى! كه مردم در زحمت نماننداقتصادى بود، محاصره را شكسته و از هر جاى جهان توانسته كاال وارد كرده               
  386".اند به مردم رياضت بدهيد  شما را نخست وزير نكرده:فرياد زد

 :گويد هاي رجايي و دولتش مي  خسته از كارشكني،اي به آقاي خميني صدر در نامه و اينگونه است كه بني
ى دنيا فرمانده كـل قـوا و رئـيس جمهـورى در             در كجا  ...مقدار ظلم نشده است     بخدا قسم به هيچ رئيس جمهورى اين       "

 387"؟بحبوحه جنگ، دولتى باو تحميل شده است كه كارش مشكل تراشى با رئيس جمهورى و تبليغ برضد او است
. صدر بود در دستور كار داشتند جمهور، طرح اصلي را كه حذف بني رجايي و دولتش به موازات كارهاي تبليغي عليه رئيس        

جمهور حق داشت تـا بـراي    وزير بدون اطالع رئيس قيد دو فوريت را به مجلس برد كه طبق آن، نخست       اي در     دولت اليحه 
زمينه عزل خـود      را پيش   به اين اليحه اشاره كرد و آن      اي به آقاي خميني       صدر در نامه    بني. ها مسئول تعيين كند     وزارتخانه
 :ه نبودجمهور، چندان پربيرا بيني رئيس زمان نشان داد كه پيش. دانست

 مشغول بودم از تهران خبر دادند كه طرحى به قيد دو فوريت در مجلس طرح شده است كه به نخست                      به كار   ديشب كه  "
اگر اينكار موافق قانون اساسى است، چطـور در         . دهد ها را بدون تصويب رئيس جمهورى مي       وزير امكان تصدى وزارتخانه   

آيا سزاوار است اينجانب شـب و روز در         ...  اينك با شتاب بايد تصويب شود؟       ماه بيادشان نيامد چه فوريتى دارد كه       5اين  
 مجلس را بقوه مجريه تبديل كنند و بجاى آنكه به آقاى رجائى بگويند چرا قـانون                  اي جبهه مشغول باشم و در اينجا عده      

نى از رئيس جمهورى بنمايند؟     كند، توطئه سلب اختيارات قانو     كند و وزراى قابل تصويب پيشنهاد نمى       اساسى را اجرا نمى   
  388"آيا قدم بعدى، طرح دو فوريتى عزل او نيست؟

و كارمنـدان نمـاز جماعـت    حجاب در ادارات اجبـاري شـود     "وزيري آرزو داشت تا       رجايي كه روزگاري به هنگام نخست     
فه كـردن بخـش     اضـا .جمهور تصميم خويش را عملي كرد       صدر و انتصابش به عنوان رئيس       ، پس از عزل بني    389".بخوانند

حجاب اجباري از جملـه كارهـاي او در          و اجراي طرح     390معلمانگسترده  رس، پاكسازي و تصفيه     معاونت پرورشي در مدا   
يـي  گروهي دامـن او     وزيري بسته شد تا تسويه حساب درون         پرونده او بعدها با انفجار دفتر نخست       . بود دوران مسئوليتش 

 . را نيز بگيردفعلي بيش نبود كه آلت
 

  فرهنگيفاجعهن دانشگاه و ستب
هـاي   شد، دانشـجويان از مـتن حركـت    اگر دانشگاه بسته مي. ها بود  صدر بستن دانشگاه    گام بعدي براي ساقط كردن بني     
گشت و زمينـه بـراي     تنها نمود عيني و تنها پايگاه توده فهيم مردم از دور خارج مي         ،شدند  سياسي به حاشيه كشانده مي    

توانست به راحتـي و   افتاد، گروه مخالف مي   مي بشد و از تب وتا      اگر دانشگاه ساكت مي    .شد  تر مي صدر مهيا   كنار زدن بني  
صدر همان طور كه در نـوار   حزب جمهوري و مخالفان بني. آنكه صدا از كسي بلند شود به كار رئيس جمهور خاتمه دهد  بي

است، نيك دريافته بودند كه اگر يك راه براي         هاي طوفاني به شدت مشهود        آيت  وهمچنين در خط سير جريانات آن سال        
گمـان آن، بسـتن دانشـگاه و بـه راه انـداختن انقـالب                 خالي كردن صحنه از دانشجويان و حركات جمعي آنان باشد بي          

. هاي سياسي و اسالمي كـردن دانشـگاه اسـت           بيرون راندن گروه   به بهانه اعمال اصالحات،   ) و يا فاجعه فرهنگي   (فرهنگي
 علم به اين نكته با تمام توان تالش كرد تا پاسدار دانشگاه باشد، از سركوب دانشجويان و اسـاتيد جلـوگيري                      صدر با   بني

 :او بارها بر اهميت دانشگاه و مرتبه علم تاكيد كرد. كند و نگذارد آن فاجعه فرهنگي رنگ عمل به خود بگيرد
 391". و زبان ابتكار را باز كنيد زبان زور را جمع كنيد؛از حضور گرايش ها در دانشگاه نترسيد"
اگر گفتند دانشگاه جاي بحث آزاد است، معنايش اين است كـه            . هيچ نوع استبدادي را بر دانشگاه نمي توان حاكم كرد         "
 392".ر آنجا چوب و چماق نخواهد آمدد
  393". دانشگاه نيست،دانشگاهي كه تحت سيطره چماق هاي گوناگون باشد"



 ٤٢

 به خوابگاهها حمله كرد و هنوز بتوان به غير از طريق مقامات قانوني مدرسه               ،انها كتاب سوزاند  اينكه هنوز بتوان در خياب    "
 394".توان در جمهوري اسالمي پيش رفتتعطيل كرد راهي نيست كه با آن ب

س هر چه مي داند به آنهـا        كهر. ها ، مبتكران و صاحب نظران گشوده گردد           درهاي دانشگاه بايد به روي همه صاحب فن       "
 395".را تشكيل دهنددانند بياموزد و در همه رشته ها ابتكار علمي اساس ارتقاء  كه نمي

 396".مكتب و دين چيزي جز علم نيست" 
 :ها پديده فرارمغزها را مطرح كرد و گفت صدر در آن سال بني
ان ساده و آسان اين اسـت       يك بي . روند  گريزند و بجاي اينكه به كشور ما بيايند، از كشور ما مي            اين مغزها كه هر روز مي     "

ن كنيم تا   يما بايد براي علم در جمهوري اسالمي جاه و منزلت تعي          . اما ما مسئوليم  . روند بهتر كه بروند    كه بگوييم اينها مي   
هـا    ل كنيم وقتي مغـز    توانيم ح   مسائل جامعه را چطور مي    . اند برگردند   نه تنها مغزهاي ما فرار نكنند بلكه آنهايي كه رفته         

  397 "زند؟گري مي
مي گويند از انقالب بدين سو بيشتر از هشتصد هزار گذرنامه صادر شده است كه كساني كه گذرنامه مي گيرند و خـارج         "
  398"شويم؟ د و بروند دچار مشكل نمياگر مغزها نتوانند بمانن. شوند، مغزها هستند مي
   399".ا هشدار دادم و اعالم خطر كردممغزها بارهدرباره فرار . كند جامعه وقتي مغزهاي خود را بتاراند رشد پيدا نمي"

 
 

 :صدر براي جلوگيري از فرار مغزها آقاي خميني را به واكنش واداشت هاي بني هشدارها و تالش
 400".بگذاريد اين مغزهاي پوسيده فرار كنند. كنند گوييد مغزها فرار مي مي"
غصه نخوريد  . اند  ها كه كشته شده     ها، براي اين    نخوريد براي اين  غصه  . كنند  بهتر كه فرار مي   . اين مغزها بگذار فرار كنند    "

دانيد كه در اينجـا   اگر شما هم مي. اين مغزهاي فرّار بگذاريد فرار كنند. ها بايد هم فرار كنند، بايد هم بروند  اين... ها  آنقدر
 401".راه باز است. جايتان نيست، شما هم فرار كنيد



 ٤٣

 :صدر به شدت با اين طرح مخالفت كرد ها بني ب فرهنگي و بستن دانشگاهها پيرامون انقال با شروع زمزمه
ها ، با قيافه كسي كه مطلبي به ذهنش  مدتي پيش از تعطيلي دانشگاه روزي احمد خميني پيش من آمد و پس از صحبت            "

فتيم شاه گ  مگر نميرسيده باشد پرسيد چطور است دانشگاه را تعطيل كنيم؟ گفتم مگر مريضيم دانشگاه را تعطيل كنيم؟      
آخر دانشگاه  : سازد؟ مگر تبليغات رژيم سابق اين نبود كه روحانيت ضد علم و ترقي است؟ گفت                بجاي دانشگاه زندان مي   

اعتبـار و     ما بي  ،رود، بلكه نزد جوانها     گفتم با بستن دانشگاه كانون تحريك ازبين نمي       . كانون تحريكات بر ضد انقالب است     
  402".پس هيچ ولش كنيم باشد: گفت. يمده نسل جوان را از دست مي. شوند تبار ميتحريك كنندگان با اع

جمهور مردم و كسي كه مشروعيتش را از مردم گرفته بود هر كجا كه رسيد با اين طرح مخالفـت   صدر به عنوان رئيس    بني
 :كرد
  403"دانشگاه چرا؟تصرف اين اصرار بر تعطيل آن هم از راه "
 404".خواهد عطيلي نميانقالب فرهنگي كه ت "
سـي مـي    رروي چشم مي گذاريم و با هـم بر        . اگر طرحي داريد بياوريد   . انقالب فرهنگي كه جنجال و انحالل الزم ندارد        "

  405".كنيم
كجاسـت  .  در جامعه نيست، محتاج بكار انداختن مغزهاي تعطيل شده اسـت           يانقالب فرهنگي محتاج ايجاد موج تعطيل     "

  406"ست آن گرايش به ابداع و توليد؟هاي علمي؟ كجا آن خالقيت
 :كند  نقل مياو.صدر بر سر مسئله دانشگاه با آقاي خميني درگير شد بني
 بـه   .وقتي آقاي خميني اعالم تشكيل شوراي انقالب فرهنگي كرد        . ام با خميني سر ماجراي دانشگاه بود        اولين رويارويي "

 407".ري نداريد و من نمي پذيرماختياشما چنين . اين كار شما غيرقانوني است: او گفتم
 :گويد الدين فارسي نيز از صالبت آقاي خميني در انقالب فرهنگي مي جالل

زار شد امام با نهايت صالبت فرمودنـد كـه اعضـا و هـواداران               گاي كه با حضور امام در باره انقالب فرهنگي بر          در جلسه "
حـاج احمـد خمينـي      . حزب توده را هم نام بردنـد      . صيل دهند ها را نه به دانشگاه بپذيريم ونه بگذاريم ادامه تح          گروهك
 اجازه بدهيد اين چنـد مـاه را تمـام كـرده برونـد دنبـال                 .اي چند ماه ديگر مانده تا دكتر شوند        دانشجويان توده : گفتند
 408".خواندند اند نبايد مي همان قدر كه خوانده: امام با قاطعيت هميشگي فرمودند  .كارشان

ـ    ": اي خامنه. در پشت پرده در جريان بود تا دانشگاه بسته شود      به حتم تحركاتي     گاه پدركشـتگان ايـن انقـالب در دانش
مدتها بود كه حوصـله دانشـجويان وفـادار جمهـوري اسـالمي از              ": هاشمي رفسنجاني  409".اند  مقابل مردم سنگر گرفته   

دانشگاه در ": زهرا رهنورد 410". كه كاري بكنيمكردند ها در دانشگاه به سررسيده بود ودائماً به ما مراجعه مي        جنجال گروه 
  411".استاداني كه رابطه طاغوتي با نظام قبلي داشتند هنوز وجود دارند. حقيقت النه غرب زدگي شده 

 412. ناميد"ها را مقدمه استقرار فاشيسم هجوم به دانشگاه"اي  در اين ميان جبهه ملي نيز با صدور بيانيه
 :ها گرفته شد رانجام تصميم به بستن دانشگاهصدر س هاي بني با تمام تالش

 دانشگاه گرفته است به تهـران       يمن در خوزستان بودم كه عباس شيباني تلفن كرد كه شوراي انقالب تصميم به تعطيل              "
 ديگر اسالمي كـردن دانشـگاه يعنـي         .صريح حرف بزنيد  . جمهور است  ن رئيس تان زد  شما برنامه : بازگشتم و به آنها گفتم    

  413". شويد و اقال دروغ را ترك كنيدا اگر قرار است دانشگاه را اسالمي كنيد اول خودتان مسلمانچه؟ شم
شـگاه تعطيـل    قـرار اسـت دان    . قرار نيسـت كـاري بشـود      . آقاي شمس به من گفت شوراي انقالب فرهنگي بهانه است         "

  414".بماند
صدر تا آنجا كه توانست در مخالفت با انقالب فرهنگـي             يبن. افتاد، افتاد و دانشگاه بسته شد       سرانجام آنچه نبايد اتفاق مي    

 :قلم زد و اعتراض كرد
ـ      نمـي يها را به تعطيل شد اگر بنام انقالب فرهنگي دانشگاه      چه مي " انگيـز در   ن صـورت غـم  كشـانديم و وضـع را بـه اي

 415".آورديم نمي



 ٤٤

تفـاوت و اگـر       درصد بي  80درصد ضد اسالم ،      10اند ،     درصد مسلمان  10وان انقالب فرهنگي چه كار كردند؟گفتند       به عن " 
مگـر آن   . كنـيم   درصد بي تفاوت پيروي خواهند كرد و آن گاه در دانشگاه را باز مي              80 ، درصد پاك كنيم   10دانشگاه را از    

 416". اين ترتيب نمي شود پيش برداند؟ اسالم را به  درصد چوب خشك80
 :صدر گفت هاي بني يد كرد و با اشاره به مخالفتآقاي خميني بعدها نيز بر ضرورت بستن دانشگاه تاك

در سابق وقتي دانشگاه دست ما نبود ديديد چـه حيوانـاتي            . ها بسته شد چه افراد مهمي مخالفت كردند         وقتي دانشگاه "
 417"آمد؟ رون ميبي

. هنگي را محكوم كرد   اي به نام انقالب فر      روزنامه انقالب اسالمي بني صدر با چاپ مقاالت متعددي بستن دانشگاه و پديده            
هايي اعتـراض   اي كه انقالب اسالمي در پيش گرفته بود طي بيانيه   سپاه پاسداران و دفتر تحكيم وحدت با اعتراض به رويه         

 : اعالم كردندخواندند،"گرا به توطئه  مطلب تخيلي يك فرد ذهن"چه خود را به آن
وانه نيروهاي غير خط امام ولي با نفوذ در حاكميت دهها مقاله             و ميزان هر كدام با پشت       اسالمي هاي انقالب  وقتي روزنامه "

نويسند، مسلم است كه ضدانقالب در اين رابطـه جـرات عـرض انـدام پيـدا                  عليه تعطيلي دانشگاه وانقالب فرهنگي مي     
  418".كند مي
 ه خواسـت امـام بـوده      انقالب فرهنگي ك  . كنيم  در مورد انقالب فرهنگي محكوم مي      ما قضاوت روزنامه انقالب اسالمي را     "

   419".ذهن گرا به توطئه تعبير مي شودگيرد و به خاطر مطلب تخيلي يك فرد  است اينگونه مورد اهانت قرار مي
پرداختنـد و     هاي ديروز، به قلـع و قمـع دانشـگاه و دانشـگاهيان مـي                طلبان امروز، ديكتاتور    اين در حالي بود كه اصالح     

 2/ 3 دانشـجو و   57069ته اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب، به موجـب آن             اي را پديد آوردند كه طبق گف        فاجعه
( فـر  فروز رجـايي  . عباس عبدي فعاالنه در واقعه انقالب فرهنگي شركت داشت         420".تمام اساتيد از دانشگاه اخراج شدند     

 تالش عبـدي را در واقعـه        چهره فعال و پر   ": در انقالب فرهنگي گفته است     اودر مورد نقش    ) مدير مسئول صبح دو كوهه    
 دكتـر   421". بخوبي به خاطر دارم      59پاكسازي دانشگاه ها از عناصر گروهكي و جريان انقالب فرهنگي در اريبهشت سال              

 اصـلي    و سخنگوي   مسببان ،كشد از سران    را به دوش مي   ) ديني  ويا خيانتكار ضد  ( سروش كه اينك عنوان روشنفكر ديني     
هـا دربـاب     در آن سـال سـروش . ، امضاي او را در زير خود داشـتند   اخراج اساتيد  هاي    هگكميته انقالب فرهنگي بود و بر     
ـ               ":ها گفت   چرايي بسته شدن دانشگاه    هـا    تن دانشـگاه  از كساني كه طالب و مشتاق علم بودند، كمتر شنيديم كـه بـا بس

ـ             422".حسرت خورده باشند    ايـن جـور     ":رد وگفـت  صادق زيباكالم نيز بعدها از نقش خويش در آن فاجعه عذرخواهي ك
من به عنـوان كسـي كـه نقـش          ...چيزها بدبختانه افتاده بود دست دانشجوها و آن ها هم مثل برگ خزان زدند و ريختند               

از خـدا هـم توبـه       .  مـن را   حـالل كنيـد   . طلبم  گويم، رسما و علنا حالليت مي       ها داشت مي    زيادي در بسته شدن دانشگاه    
  423".كنم مي

 :اي نوشت اي به سيد علي خامنه  رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب، در نامهبعدها محمد ملكي، اولين
ي هجومِ     نقشه 424يد، طبق مدارك موجود   ايد، دبيرسياسي حزبي كه شما از مؤسسين و رهبران آن بود            حتماً از ياد نبرده   "

كه براي همگـان      ريزي كرد درحالي     را برنامه  "ها اسالمي كردنِ دانشگاه  " و   "انقالب فرهنگي "سياسي به دانشگاهها با نام      
حـزب  . كرد   چه هدفي را تعقيب مي     "فرهنگي"ي انقالب     ي بستن دانشگاهها با بهانه      از جمله حضرتعالي روشن بود نقشه     

جمهوري و دوستان و همفكرانشان در سازمان مجاهدين انقالب اسالمي كه امروز تعدادي از سردمداران و گرداننـدگانش                  
 نگهبانِ منصوبِ شما به اتهام فساد مالي و اخالقي و ارتباط با بيگانگان براي مجلس شورا ردصالحيت        از سوي دبير شوراي   

 و از ميان برداشتن و نابودي منتقـدان و دگرانديشـان و نسـلي كـه بـا                   "قدرت"دست كردنِ     شوند تنها با هدف يك      مي
شناخت و تاب تحمـل   داد وامپرياليسم را خوب مي  شناخت و شعور و آگاهي با نظام شاهي مبارزه كرده بود نسلي كه استب             

عدالتي از سوي هيچ ديكتاتوري با هر شكل و شمايل را نداشته اين كار را انجام داد و تاوان اين هجـوم بـا نـامِ                            ظلم و بي  
 و گرفتن قلم و كتاب و كالسِ درس از دانشجويانِ آن شد كـه هـزاران دانشـجو و اسـتاد بـه                        "انقالب فرهنگي  "زيباي  
نام ناگزير  ها هزار از آنها هرگز به دانشگاهها راه نيافتند و هزاران استادِ دانشمند و صاحب      ي اعدام سپرده شدند، ده      جوخه



 ٤٥

كنـار    سال هنـوز آثـار آن را در گوشـه   24 نقاط دنيا هجرت كردند وفرهنگ كشور دچار خسراني شد كه پس از              يبه اقص 
  425".ايران شاهديم

 :قالب فرهنگي، روزنامه ايران ارگان مطبوعاتي دولت، در پيرامون حادثه انقالب فرهنگي نوشت سال بعد از فاجعه ان22
هاي سراسر كشور را دانشجويان هوادار حزب جمهوري تسخير كردند و پـس از آن بـه                   دانشگاه 59در ارديبهشت سال    "

ها نيز از ميان     صدر در دانشگاه   بني  برتر به اين ترتيب موضع نسبتاً    . عنوان انقالب فرهنگي مراكز آموزش عالي تعطيل شد       
 426".رفت

 دهشتناكي كه به بدنه دانشـگاه        سرانجام فاز اول پروژه كودتاي خزنده عليه رئيس جمهور با موفقيت انجام شد و با ضربه               
 اذهـان   دانشگاه كه تعطيل شد، بيش از همه اين قسمت از نوار حسن آيـت در              . ، مانع اول از سر راه برداشته شد       آمدوارد  
 :  يافتتداعي

به بچه ها بگوييـد قـرص        .شود  تمام مسائل و غير از مسائلي كه شما فكر كنيد، مي          .  مطمئن باشيد كه نقشه آماده است      "
اي خـواهيم    شوند و بعد ما برنامـه       تعطيل مي  59 خرداد   14ها بعد از      دانشگاه. شود به زودي موج عوض مي    . ومحكم باشند 

 427".م نمي تواند روي اين برنامه كار كندداشت كه باباي بني صدر ه
 . برنامه اصلي در راه بود

 
 

 ها شكنجه، زندان و اعدام
اين آرزويي بـود كـه تمـامي انقالبيـون          . انقالب به پيروزي رسيده بود تا ساواك و زندان و شكنجه و اعدام برچيده شود              

ها   ها و اعدام    لواي انقالب باز هم همان رفتارها و شكنجه       اي قصد دارند تا در        مخلص در پي آن بودند؛ اما غافل ازاينكه عده        
 قاتليت و   "اي با عنوان    رويه نشان داد و در سرمقاله       هاي بي   ها و قتل    ام خود را به اعدام    وصدر اعتراض مد    بني .را بازگردانند 

 428"!ارنـد، قاتليـت دارنـد      ند   قاطعيت ها   اين ":اند گفت   با اشاره به كساني كه قتل و كشتار را پيشه خود كرده            "قاطعيت
   429".گفت خلخالي قاتل است نه قاطع يصدر م دائم بني":خلخالي نيز بعدها گفت

زماني كه قانون منع شـكنجه      . اهللا مشكيني در مجلس خبرگان روي داد         شايد اولين تاييد تئوريك شكنجه از جانب آيت       
 :گفت) 42اصل ( منع شكنجهاهللا مشكيني طي نطقي در مخالفت با اصل  به مجلس برده شد ، آيت

شناس را ربودند و دو سـه نفـر را امـا              انساني است ولي گاهي اوقات كه چند نفر سر          شكنجه يك امر غير اسالمي و غير      "
آيا اين شكنجه ممنـوع  . ويندشناسيم كه آنها اطالع دارند، حاال اگر چند سيلي بهشان بزنيم ممكن است موضوع را بگ            مي

 430 "است؟
 :گويد ها بدستش رسيد مي ره اولين گزارشي كه درباره شكنجه در زندانصدر دربا بني
گفتيم مگر چنين چيـزي ممكـن اسـت؟         مي. كرديم ها شد اول باور نمي      باره شكنجه در زندان     اولين گزارشي كه به ما در     "

ني و سـحابي و مـن       هاي برق آسا ؟ يعني چه؟ هيئتي مركب از طالقـا            حكومت اسالم و راه انداختن بساط شكنجه و اعدام        
مـن شـروع كـردم بـه        . هم آنجا نشسته بود   ) قاضي شرع    ( اين آقاي گيالني  . رفتيم زندان قصر براي اينكه بررسي كنيم      

 . هاي بدون حساب و كتاب ها، شكنجه ها و اعدام شكايت هايي شده از وضعيت دادگاه انقالب، بازجو: صحبت كه
گفـتم  ! آقا شما بايد حد بخوريد      : يك دفعه اين آقاي گيالني گفت       . راي بررسي شوراي  انقالب ما را معين كرده و آمديم ب         

. گفتيد شكنجه است در اينجا، اينها افترا اسـت        . چرا بايد حد بخوريم؟ گفت براي اينكه اينهايي كه شما گفتيد افترا است            
انشا و قصد اخبار را نفهميده ايـد،        شما هنوز فرق بين قصد      ! آشيخ:  نفري نشسته بوديم به عصبانيت گفتم        15حاال حدود   

اگر انشا بود كـه تـو اينجـا         .  يعني خبر داده اند    ،گويم به ما گزارش شده     نيد؟ من مي  ك   ايد و قضاوت مي    ه قاضي شده  چگون
 شده بود و معلوم بود كه درست است و شما زندان تشـريف              گييعني در آن وقت رسيد    . نبودي در زندان تشريف داشتي      

هـا ، ديگـر بـراي مـا      آشيخ شما پيش اين كالهـي : طالقاني رو كرد به او و گفت        . كردي  ها را هم نمي     ضوليداشتي و اين ف   
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كند؟ شما با كسي كه از شوراي انقالب آمده و شـما بنـام               ؟ ايشون بايد به شما فرق اخبارو انشا رو حالي           آبرويي گذاشتيد 
كنيد؟ گيالني سرش را انداخت پـايين و هـيچ صـدايي             چه مي كنيد ، با زنداني بدبخت       شورا هستيد اين جور برخورد مي     

نـد مـا    گفتم آخه جوان خدا بگم با تـو چـه ك         .خوابي دادم   ساعت بي  36يكي بلند شد گفت من سپهبد برنجيان را         . نكرد
 431" را بدهيم به تو؟]گر ساواك شكنجه[ي انقالب كرديم كه جاي تهران

در عاشوراي  . آسا آگاه شد با تمام وجود به دستگاه قضايي حمله كرد            اي برق ه  صدر از وجود شكنجه و اعدام       زماني كه بني  
 :زنان گفت  در ميدان آزادي فرياد59
در قانون اساسي مگر شكنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در كجاي دنيا، در كدام ديـن و در كـدام كشـور و حكومـت                         "

.  ما االن شش نوع زندان داريم]تكبير مردم در ميدان آزادي[ نوع زندان وجود دارد؟ چرا اينها تعطيل نمي شود؟  6اسالمي  
. ها ، زندان سپاه پاسداران      هاي آقاي خلخالي، زندان دادگاه انقالب، زندان شهرباني، زندان دادگستري، زندان كميته             زندان
را بايد هر كس و هـر نهـادي    چ. ايم  نوع زندان ما چيزي بدتر از گذشته       6با اين   . اند   جهت گرفتار شده   ها و صدها نفر بي     ده

جو اسالم جو اعتماد است اين همه دستگاههاي ترسناك مخوف درسـت            . يك زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند       
هاي گوناگون برسد؟چرا در رژيم اسالمي، انسان و جان او ايـن همـه        چرا هيئتي تشكيل نمي شود كه به كار زندان        . نكنيد
شـود   وان مثل آب خوردن محكوم كرد و بدون اينكه كسي بفهمد كار او را تمام كرد؟ چطور مي                 منزلت شده است كه بت     بي

دسـتگاه  . گردند؟ بـس كنيـد ايـن كارهـا را          شدگان مي  گيرند و به زندان مي برند و ماهها جزو فراموش          كه اشخاص را مي   
  432".رش قيام كرد و شهيد شداگر اين طور شد اين همان است كه حسين به خاط. قضايي نبايد ابزار قدرت شود
ها؛ آنها نه تنها پوزش نخواستند كه ضمن تغيير نام شكنجه به              گران و زندانبان    جمهور با شكنجه    پس از اتمام حجت رئيس    

  :تعزير، آن را دستور اسالم خواندند
ان حدود و تعزيرات    همان تنبيهاتي است كه اسالم به عنو      مهور از شكنجه،    جاگر مقصود رئيس    ": شهري االسالم ري   حجت

تعزير مي كنيم و تعزير با اجازه حكام شرع          ": الجوردي 433". زيرا دستور اسالم است    ،كند، ما منكر آن نيستيم     مطرح مي 
ـ        پذيرفته نمي  اش   محارب بعد از دستگير شدن، توبه      ":اهللا محمدي گيالني    آيت 434".است ت كـه   شود و كيفرش همان اس

تعزيـر بايـد پوسـت را بـدرد، از     . بارترين حالت ممكن حلق آويز كردن به فضاحت. ترين وجه كشتن به شديد  . قرآن گفته 
گيـرد، امـا      هـا شـكنجه صـورت نمـي         در زنـدان  ":اهللا قدوسـي     آيـت  435".گوشت عبور كند و استخوان را درهم شكند       

 ايـن اسـت    يكي از احكام جمهوري اسالمي  ":اهللا موسوي تبريزي    آيت 436".گردند  هاش شرعي اسالمي اعمال مي      مجازات
ايـن  .تر كرد تا كشته شـود       اش را بايد زخمي     زخمي. كه هركس در برابر اين نظام امام عادل بايستد، كشتن او واجب است            

صدر مرتبا مسئله شكنجه را براي        بني ":ها گفت   خلخالي نيز بعد   437".چيزي نيست كه تازه آورده باشم     . حكم اسالم است  
 جزو شـكنجه بـه      بني صدر تعزيرات شرعي را    .  و تا اين اواخر دست بردار نبود         كوبيدن دادگاههاي انقالب عنوان مي كرد     

 اتهـام وارده از  ": اعالم كـرد االسالم محمد منتظري  حجت438". اروپايي عمل نمايدخواست با روش حساب مي آورد و مي  
 محاكمـه صدر را به      ا بني اهللا بهشتي ام     آيت  439".باشد  وجه صحيح نمي    صدر به روش بازجويي و بازپرسي به هيچ         سوي بني 

اند، تحت تعقيب قضـايي       كرده  ها را درست    شك در موقع خود، كساني كه شايعه شكنجه در زندان            بي ":فتگتهديد كرد و  
 440".گيرند  ميقرار

طـور كـه انتظـار         تشكيل شد اما همان    "ها  هيئت بررسي شايعه شكنجه در زندان     "صدر،    در پي بني    پس از اعتراضات پي   
 :كند باره نقل مي صدر در اين  بني. گفته محمد منتظري هم آورده شد، اين هيئت وجود شكنجه را منكر شدرفت و در مي
هـا رواجـى دارنـد كـه      شـكنجه : گفت من ، آقاى بشارتى به  »شايعه وجود شكنجه  «رسيدگى به     يك عضو همين هيأت    "

 پس گزارش كنيد بلكـه      گفتم. رابر خروار است  اند، در مقايسه با آنچه هست، مشت در ب         آنچه به شما گزارش كرده    . مپرس
 441".ما مأموريم بگوئيم شكنجه نيست. توانم نمى: فتگ.  ريشه كن كرد بتوان آن را،شودپيش از آنكه ديگر 

 :ها را براي مسئولين ديوان عالي كشور فرستاد ا و اعدامه ليست شكنجه. ننشست  صدر از پا اما بني
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اه را طي دو ماه براي آقاي موسوي اردبيلي فرستادم كمترين عملي از سوي دستگاه               وقتي فهرست شكايات واصله از سپ     "
 31 مـورد شـكنجه ،       250آنچه از اين فهرست به يادم مانـده ،          . قضايي كه بايد عدل اسالمي را برقرار سازد مشاهده نشد         

  442".اما هيچ جوابي نداد. ت كردممورد قتل و بسياري موارد توقيف و مصادره بود، با آقاي خميني هم در اين باره صحب
آقـاي خمينـي   . الملـل را بـه يـاري بطلبـد     رسد تالش كرد تا عفو بين گران نمي   صدر ديد زورش به شكنجه      زماني كه بني  
 :گر بود همچنان نظاره

هيچ :  و گفتم     عكس از انواع شكنجه ها را دادم تا آنها را نگاه كند            400وقتي نماينده عفو بين الملل آمد دفتر من ، به او            "
ها هست براي اينكه من مي خواهم  بگوييد كه اين شكنجه   . فقط نگوييد كه اين عكس ها را از من گرفتيد           . مالحظه نكنيد   

مسئله اين  . شكنجه تعطيل شود ولو در خارج بگويند كه دولت از جمله من كه رئيس جمهور هستم، اين مسئله اي نيست                   
به نظر من ايشان هيچ پوزشـي       .  تا عكس را دادم بردند براي آقاي خميني        400 همين   .است كه اين بساط بايد تعطيل شود      

چون من ترديد دارم آدمي كه . ندارد نه در پيشگاه خلق، نه در پيشگاه خدايي كه به آن معتقد است و اگر هم معتقد باشد                
    443". باور جدي داشته باشدد به خدااين جور زور بگويد به اين آشكاري و به اين سهلي آدم بكشد، اين بتوان

 :ها گذاشت و خواستار رسيدگي شد ها و شكنجه اي به آقاي خميني او را در جريان اين اعدام صدر در نامه بني
 ديروز كه از سفر بازگشتم .بخدا اينهمه خشونت در خور يك حكومت فاشيستى نيست چه رسد به يك حكومت اسالمى   "
با اين ميزان خشونت جامعه همگرائى پيدا نمى كند و جـو            . اند و يا منتظر اعدام هستند      اعدام يا اعدام شده   ه   محكوم ب  30

 444".شوند غالب محكومان بناحق محكوم مى. شود تر مى سنگين
هـا را     به او شكنجه در زنـدان     اي    اهللا مواجه نشد، بار ديگر در نامه        العمل جدي از سوي آيت      كه با عكس    صدر پس از آن     بني

 :فتيادآور شد و گ
در اويـن شـكنجه   : ئى نشود، معروض ميـدارم  نويسم موجب گرفتار مجدد زندانى تازه رها شده باز اگر اين مطلب كه مى     "

ننـد و بجـاى ديگـر منتقـل         ك   هـا را تخليـه مـى       شده  روند يك شب قبل از آن شكنجه        وقتى براى بازديد مي    .رايج است 
 445".كنند مى

 :ي نوشتا روزنامه انقالب اسالمي نيز در مقاله
رسد كه از الفاظ اسالم و انقالب فقط معاني مصادره و اعدام به ذهن برخي متبادر                  به نظر مي  . كنند مردم ابلهند    گمان مي "

  446"كنيد؟ ب صادر ميداريد؟ اين گونه انقال گونه حرمت شهيدان را پاس مي اين... مي شود
شـد و برصـفحه       انداز مي   ها طنين   كوران انقالب بر فراز دل    ها در     صدر به شكنجه و اعدام      درپي بني   هاي پي   صداي اعتراض 
 :گشت تاريخ ثبت مي

وجه صورت مي گيرد و وقتي        هاي بي   ها ، دستگير كردن     گيرد، رفتار نادرست در زندان      هاي برق آسا انجام مي      امروز اعدام "
گويند ما اعتنايي بـه افكـار         واهد داد، مي  ني؟ افكار عمومي دنيا اينها را به اسالم نسبت خ         ك   گويي چرا اين كارها را مي       مي

كنند و بـه محـض       ال امام هر كاري كه مي خواهند مي       با روضه خواني براي ح    . عمومي دنيا نداريم ، آنها غرب زدگي است       
  447"!كنند كه اين حرف ها را زدي حال امام آن طور شد  چرا اين كارها را كردي؟ شروع مياينكه بگويي

فقط جـاي   . تهاي نوشته شده هم از پيش آماده اس          ورقه ،كنند  اشخاص را صف مي   . كنند  ه صفي مي  هاي ما محاكم    دادگاه"
است حاال بر چـه اساسـي ارزيـابي         آيند جلوي ميز محاكمه و حكم هم حكم محكوميت           مي. مدت محكوميت خالي است   

اين امـوري نيسـت كـه در ايـن          ! رود  گذارد و مي    داند، بعد حكم را در دست محكوم مي         كنند و درچند دقيقه خدا مي      مي
 448".جمهوري انسان بتواند ناديده بگيرد يا سكوت كند

 449".جه باشد معلوم است آزادي نيستوقتي شكن"
!  نفـره بـود و زيـر آن نوشـته بـود ده نفـر بـاال را اعـدام كنيـد                      11يك سندي به دست من رساندند كه يك فهرست          "

گفتند كه حتـي پرونـده   .  نفر در ليست هستند نه ده نفر11د كه اصال    توجه نكرده بو   ]450االسالم علي رازيني    حجت[قاضي
 451"!!شان همين يك ورقه است واين حرفها هم براي اين يازده نفر تشكيل نشده و تمام پرونده
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ايستاديم و از حق آنـان        كردند، ما مي   ها شكنجه مي    ن رژيم سابق را بعضي    اگر آن روز اول كه سرا      .بايد از حق دفاع كرد    "
اي خودكـار بـه توسـعه         آوردنـد و عـده      ها بوجود نمي    كرديم، امروز به عنوان امر به معروف و نهي از منكر زندان             فاع مي د

 452".پرداختند منكرات نمي
دانيم مثال شكنجه به كار بريم ، بعد كه اين مسـئله جـا افتـاد و معمـول                    وقتي ما درباره كساني كه آنها را مستكبر مي        " 

  453".هر كس كه بخواهد دم از حق و حق طلبي بزند خواهند كرداين روش را با .شد
ايـن  . روشهاي غلط نخست با آدم هاي بد به كار مي رود ولي بعد كه اين روشها حاكم شدند با همه بكار خواهند رفـت                         "

  454".است ضد انقالب
هـا درآوردنـد و بـه جهـان          ن شكل چه ضربه كشنده اي به انقالب اسالمي ما زدند و چگونه زيباترين انقالب را به بدتري               "

كـه بنـام اسـالم و قاطعيـت،     . كردنـد  دادند و پياپي اعدام مي عرضه كردند، آنان كه محاكمات چند دقيقه اي تشكيل مي 
  455".كه چهره زيباي انقالب ما را لجن آلود كردند آنهايي.قاتليت كردند

 فلسفه مجازات در اسالم تنبيه است نه ايجـاد        .  است دستگاه قضايي ما به جاي اينكه اطمينان ببخشد ترس ايجاد كرده          "
 456".نفرت و خشونت و انزجار و ترس

براي سالم شدن جامعه است مجازاتي كه جامعه با ناسـالم           . مجازات در اسالم براي انتقام نيست براي تنبيه و تنبه است          "
 457".با ضوابط مكتب ما ناسازگار استمي كند، احساس ناامني و عدم اطمينان را تشديد نمايد مجازاتي است كه قطعا 

اند و با آتش سيگار بر شكم من نام بهشتي را نوشته اند و شكم خـود را                    جواني را آوردند كه مي گفت مرا شكنجه كرده        "
 458".نشان داد

 گفت من رفتم از صبح زندان اوين و اينها بكلي بـي تقصـيرند بايـد آزاد                  . بود ش نفري دست  50خلخالي آمد يك ليست     "
 459".اي ري بود كه در عمر خودت كردهند من هم امضا كردم و گفتم اين بهترين كاشو

 :صدر گفت زاده به علت شركت در يك ميزگرد تلويزيوني بازداشت شد، بني زماني كه صادق قطب
وقتي با چنين سادگي و افتضاح يك مبارز كهنه كار و عضو شـوراي انقـالب، مـدير عامـل راديـو و تلويزيـون و وزيـر               "

  460"انقالب ايران باقي خواهد ماند؟ براي اسالم و ييامورخارجه جمهوري اسالمي توقيف و توهين مي شود ديگر چه آبرو
مـال   تـاريخ را ع ،هاي اساسي مردم را هيچگاه از ياد نخواهد برد؛ چه جمهور براي حفظ آزادي   مبارزات اولين رئيس   ،تاريخ
 .اند  و خون به تاريخ پيوستهها با آتش اند، آن خوار حكام ننگاشته جيره
 

  گيري بحران گروگان
 بوسيله چند دانشجو دستخوش تحوالت ايران، 58كرد كه در يك روز سرد پاييزي آبان  كس خطور نمي شايد به ذهن هيچ   
ها، به اجتهاد شخصي و غافل از تبعـات وحشـتناك             دانشجويان خط امام به رهبري موسوي خوئيني      . عميق سياسي شود  

 توسط محققينـي همچـون رابـرت     تحقيقاتي كه بعدها.جا را گروگان گرفتند   سفارت آمريكا ريختند و كاركنان آن      آن، به 
ن بود كه طرح اشغال سفارت را تني چند از گرداننـدگان حـزب              آمريكا انجام گرفت، حاكي از       در آ  پاري و مارك هولبرت   

اند و در شـكل يـك حركـت            تهيه و به ايران منتقل كرده       راكفلر  ديويد  كيسينجر و   هنري  به رهبري  مريكاآجمهوريخواه  
 461.ورده اندآانقالبي به اجرا در

دولت بازرگان در اعتراض به اين حركت خودسرانه دانشجويان استعفا كرد، آقاي خميني كه ابتدا با اين حركـت مخـالف                     
ر آن جو ملتهـب طـي دو مقالـه فوايـد و             صدر د   بني. بود، زماني كه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت آن را تاييد كرد             

از آن پس بارها و بارها مخالفت شديد خـود را           . و نهايتا آن را به ضرر كشور دانست        462ضررهاي اشغال سفارت را برشمرد    
 :463گيري اعالم كرد با گروگان

 464".مسئله گروگانگيري از ديدگاه من يك ضعف است نه يك قوت"
 465".نيستوجود دو حكومت در ايران قابل قبول "
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  466 ".اند ومت در حكومت بوجود آوردهحك كنند و دانشجويان خودكامه عمل مي"
 467 ".در اثر گروگانگيري اعتبار ملت ما واثر انقالب از بين رفته است"
 468".ل نيستچنين وضعي قابل قبو. يكي حكومت دانشجويان و ديگري شوراي انقالب. ما در ايران دو حكومت داريم"
ها حق ندارنـد در امـور         آن. شان، ضمن مبارزه درسشان را هم بخوانند         خط امام بايد بروند در دانشكده      دانشجويان پيرو "

 469".دولت دخالت كنند
 470 ".اند سي را آشكارا زيرپا گذاشتهدانشجويان پيرو خط امام قانون اسا"
  471".ه استآمدها در ها، در حقيقت خود ايران بصورت گروگان آمريكايي پس از گروگانگيري آمريكايي"
 472"مبارزه با آمريكا در نگه داشتن گروگانها خالصه مي شود؟"
 :نوشتصدر همچنين در نامه اي به آقاي خميني  بني
 حيف نيست كه ما كار اصلى را كه استقالل واقعى كشور است رها كنيم و با استفاده از گروگانها در داخل بـازى قـدرت                      "

 473". نفر گروگان امريكا بكنيم50 را در ازاء  ما ملتى كهبكنيم؟جاى كمال تاسف است
 :گويد صدر مي درباره ماوقع آن روز بني. صدر به سفارت رفت و با دانشجويان ديدار كرد بني

 
رفتم سفارت آمريكا با گروگانگيرها صحبت كردم و بهشان گفتم شما آمريكاييها را به گروگان نگرفتيد بلكه ايران را به                    "

در عوض  .  نفر آمريكايي را گرفتن شجاعت نيست      40-50دن شكستيد؟   كرگ فكر كرديد شاخ     .ايد ردهگروگان آمريكا درآو  
 474".آمريكا را آورديد در زندگي روزمره جامعه ايراني كرديد

قالب امروز در ايران ان   ":ست و گفت  نآقاي خميني اما از اين عمل حمايت كرد، گروگانگيري را از انقالب اسالمي بزرگتر دا                
 475 "بزرگتر از انقالب اولاست، 
 :صدر اعتراض خود را به آقاي خميني اعالم كرد بني
گفتم شما چه جور به خودتان اجازه داديد چنـان حرفـي            .خميني گفت اين بزرگتر از انقالب اول بود       . رفتم پيش خميني  "

د با گرفتن چند تا آمريكايي؟      يك ملتي در آن انقالب شكوهمند گل را بر گلوله پيروز كرد شما آن را مساوي كردي                 بزنيد؟
 476".كاري كه اصال شجاعت نيست و در هر كشوري شدني است

 :كرد و خواستار افشاي اسناد داخل سفارت شد اما حزب جمهوري به شدت از گروگانگيران دفاع مي
هـا   ابل سـيل توطئـه    ند انقالب را در مق    توا كه مي  تنها افشاگري است  . دانشجويان جان تازه در كالبد انقالب دميده اند         "

 477".حفاظت كند
 :كند در حقيقت اين گفته مهندس سحابي به خوبي وضعيت طرفين درگير را ترسيم مي
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گفتنـد مـوجي راه    روحـانيون مـي  . سر مسئله گروگانگيري دائم ميان بني صدر و روحانيون شوراي انقالب درگيري بود         "
 خودش هم ايـن كـار را        .ي و صريح بود   لم برخورد قاطع و جدي وع     صدر طرفدار بني  . افتاده و ما بايد سوار اين موج شويم       

 478".كردند، بني صدر با اينها دعوا داشت روحانيون نمي. مي كرد
بردند و براي     اما اين پايان كار نبود، دانشجويان به ابزاري دست يافته بودند كه به راحتي آن را بر ضد هر كس به كار مي                         
ها كه مخالف حـداقل       اين افشاگري . يازيدند  پايان خود دست مي     ي و حقوقي، به اسناد بي     اعتبار كردن هر شخص حقيق      بي

ضـعف سـواد انگليسـي        .گرفـت   حقوق انساني بود به راحتي و با پشتيباني رهبر انقالب و حـزب جمهـوري انجـام مـي                  
 افراد به راحتي مورد هتك      دانشجويان و عدم اطالعشان از كوچكترين روابط ديپلماتيك كشورها باعث شد تا جان و مال              

و درحقيقـت محاكمـه     ( انتظام و محاكمـه او      نقطه اوج تسويه حساب سياسي دانشجويان بازداشت امير       . و بازي قرار گيرد   
 اميرانتظام متهم شده بود كه      براي مثال . به اتهام واهي جاسوسي و بر اساس اتهامات گاه شديدا مضحك بود           ) دولت موقت 

دانشـجويان كـه   !  خطاب كـرده اسـت  Dear Sirريكا به او نامه رسمي و اداري نوشته است، او را چرا زماني كه سفير آم
هاي رسمي و حتي زبان انگليسـي نداشـتند ايـن كلمـه را بـه                  كوچكترين اطالع از عرف ديپلماتيك، طريقه نوشتن نامه       

ي را پديـد آوردنـد كـه در آن، عبـاس            ها تعبيـر كردنـد و فضـاي         هاي عاشقانه و فدايت شوم اميرانتظام و آمريكايي         نامه
ـ     . اميرانتظام يار صديق مهندس بازرگان به حبس ابد محكوم شد و اكنون نيز در زندان است                ت و  قطعا دنيا دار مكافات اس

 و امثال اينان روزي بايد پاسخ        ابراهيم اصغرزاده  ها، بهزاد نبوي،    خوئيني  اهللا موسوي   آيت ميردامادي،  عباس عبدي، محسن  
مقدار   ها آنقدر بي    ها از اينكه جان و مال انسان        صدر با اعتراض به افشاگري      بني 479.ها انسان را بدهند     ردن زندگي ده  تباه ك 

كنند ابراز تاسف و نگراني كرد و با حملـه بـه ايـن كارهـاي               شده است كه چند دانشجو با حيثيت يك عمر افراد بازي مي           
  :نامتعارف گفت

هـا نـه تنهـا بـا         ها و بالفاصله به خانه افراد ريختن       ين گونه سند در راديو تلويزيون خواندن      ها، ا  مال كردن  اين گونه لجن  "
اول بايـد   .  براي مبارزه با سلطه آمريكا راه ديگر بايـد رفـت           .آورد خواند بلكه زمينه را براي استبداد فراهم مي        اسالم نمي 

 480".را از دست ندهيم و معنويت اسالم را قرباني نكنيمها  منزلتي فرصت با تشديد جو ناامني و بي. اقتصاد را قوي كرد
راديو تلويزيون ما نبايد    . اسنادي كه تا به حال دانشجويان درباره اشخاص منتشر كردند، داللتي بر جاسوسي افراد ندارد              "

وبيـدن افـراد   نسبت به اخالق انقالبي و معنويت اسالمي كه اساس انقالب ماست اين حد القيد بماند و يك جانبه وسيله ك     
 481".بشود

خواهنـد  ها اظهار آمـادگي ن     وقتي در انتقاد و افشاگري حق دفاع رعايت نشد براي كارهاي بزرگ جز فرومايه ها و پست                "
   482".كند كرد و مرض استبداد عود مي

 :هايي بودند كه وي پيش از اين اشاره كرده بود صدر همان در حقيقت گروگانگيران در نظر بني
 483".كنند پوشش حمله به آمريكا، به سياست آمريكا خدمت مياين ها زير "
فـاز  . انـد   گذاشت تا ببيند افراد سفارتش را در يك سرزمين بيگانه به گروگان گرفته              قطعا آمريكا دست روي دست نمي        

 هشـت  ارديب3يق صحراي طـبس و در   از طر" پنجه عقاب"ها، حمله نظامي با عنوان اول يورش براي آزادسازي گروگان

هـاي     هليكوپتر آمريكايي به طبس آمدند تا طي يك حمله سازماندهي شده گروگـان             8 و   C-130هواپيماي   6.  بود 1359
هواپيماها بـه   . آب دامنشان را گرفت     كردند، طوفان شني بود كه در آن كوير بي          خود را آزاد كنند اما آنچه تصورش را نمي        

 جيمـي كـارتر،   484. قرارگـاه بازگشـتند   كشـته بـه  8ازان آمريكـايي بـا   گير شدند و سرب هم خوردند، هليكوپترها زمين   
 485. ناميد"اش بدترين روز زندگي"جمهور آمريكا بعدها در كتاب خاطراتش آن روز را،  رئيس
حال جمهوري اسالمي مانده بود و      . ها موجي از شادي و البته بهت به ارمغان آورد           انتشار خبر شكست عمليات آمريكايي       

ها بازگردند و اجسـاد، هليكوپترهـا و احيانـا            رفت كه آمريكايي     هليكوپتر و هواپيما كه هر لحظه امكان آن مي         چند الشه 
 هنوز نتوانسـته بـود      57 ماه پس از انقالب      6ارتش متالشي شده به فاصله      . باقيمانده سالم تجهيزات نظامي خود را ببرند      

چه هنوز ارتش به عنوان يك نهاد شـاهي بـه           ( ها    ر سربازان از پادگان   فرا.  نمانده بود   چيزي از ارتش باقي   . كمر راست كند  
، بـيم سـران ارتـش و روسـاي آن از            )م مردم انقالبي دامن آن را بگيرد      رفت خش   آمد و هر لحظه گمان آن مي        حساب مي 
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، 57حبوحه بهمن   ها و تجهيزات نظامي در ب       آسا و مخفي شدن بسياري از سران آن، غارت اسلحه           هاي انقالبي و برق     اعدام
 و لشگريان؛ سبب شده بود تـا ارتـش      مقتدر جهت انسجام بخشيدن به ارتش     اضمحالل نيروها و عدم وجود يك مديريت        

ها دسـتور     كه جهت جلوگيري از پاتك آمريكايي       اي نداشت جز آن     صدر چاره   بني. بسته و ناتوان باشد     عمال در دفاع  دست    
ايـن   .ها سلب شـود     ملخك هليكوپترها و هواپيماها را بزنند تا  توان پريدن از آن           دهد تا هواپيماهاي جنگي بلند شوند و        

دستور كه به پيشنهاد سرلشگر شادمهر انجام شد محمل مناسبي بـراي دور جديـد حمـالت سـازماندهي شـده حـزب                       
 :جمهور قلمداد شد مهوري عليه رئيسج
هـا را     ترسـيد دسـتور داد آن        او به آمريكا بودنـد، مـي       صدر چون از اسناد درون هليكوپترها كه مدارك وابستگي           بني "

 486"!بزنند
 تنها سندي كه در طبس بر جاي مانده است، نقشه           هرچند مقامات آمريكايي مسئول عمليات خود نيز اعالم داشتند كه            

كوپترهـا    از هلي در يكي": و شيخ صادق خلخالي نيز پس از بازديد از محل اعالم كرد     بوده  راه رسيدن به تهران    عمليات و 
 هزار تومان پول ايراني و مقاديري اسناد و مدارك كه جزئيات مسير پرواز را نشان مي دهد، نزد من است كه بـه         700مبلغ  

  در پاسـخ   صـدر   بني. ها همچنان از جانب حزب جمهوري ادامه داشت         حمله اما   ،487".كارشناس مطمئن تحويل خواهم داد    
 :گفت

 نه اسناد زياد، كه هـيچ سـندي جـز نقشـه محـل      ،مي كه براي عمليات كماندويي مي رود  داند كه واحد نظا    هر كس مي  "
حكومت كارتر كه كماندوها را براي نجات گروگانها فرستاده بود، قطعا اسناد سياسـي و اسـرار                 . برد عمليات به همراه نمي   

. ن اظهاري توهين به شعور ملت ايران است  چني.  كه به ايران بياورند و در طبس جا بگذارند         دنظامي به كماندوها نسپرده بو    
به من تلفن كرد وگفت چون دير وقت است و ما امكان فرستادن نيرو به طـبس را                  ) سرلشگر شادمهر   ( رئيس ستاد ارتش  
 نداريم، و ممكن 

 
 ت پنجه عقابايكي از هليكوپترهاي سالم آمريكايي در طبس، بجا مانده از عملي

اگر بازگردند و هلي كوپترها و احتماال نفرات برجا مانده را ببرند و يا از غافلگيري استفاده ها بازگردند و  است آمريكايي
 اجازه دهيد ملخ  از توضيحات گفت،دبع ماند،  ديگر آبرويي براي ارتش نمي،488دهند  انجامكنند و ماموريت خود را

پذيرفتم و  قاعدتا بايد سخن مسئول نظامي را ميخب من كه نظامي نبودم و . هليكوپتر را بزنيم تا قادر به پرواز نباشند
حتي . بنابر اين نه سخن از بمباران منطقه بود و نه منطقه بمباران شد. اين پيشنهاد را پذيرفتم و گفتم همين كار را بكنند

 مخالف با از كار ]سرلشگر باقري[فرمانده نيروي هوايي. از هلي كوپترها تنها ملخ يكي را بيشتر نتوانستند از كار بياندازند
سرلشگر باقري با از كار انداختن ملخهاي .انداختن ملخ ها بوده و از قرار به اجراي صوري دستور بسنده كرده بود

بود كه همان را دست آويز متهم كردن فرماندهان به همدستي با امريكا خواهند   كوپترها بدين خاطر مخالفت كرده هلي
كوپترها  كند به هلي است، بهنگام ابالغ دستور تصريح مي ود با پيشنهاد مخالف بودهچون فرمانده نيروي هوائي خ .كرد
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افتد، به ملخهاي ديگر هلي كوپترها صدمه نيز  هايش از كار مي كوپترها كه ملخ نبايد صدمه وارد شود و جز به يكي از هلي
فهمد يا نه،  شان مي آنها اين نبود كه شنوندهمسئله . هلي كوپتر ها سالم ماندند و يك برگ هم سوخته نشد .شود وارد نمي
 489".خواستند اتهام بزنند بلكه مي

 اهللا خلخـالي از محـل حادثـه         در عكسي كه چند روز بعد از حادثه طبس در جريان مالقات آيـت             جا است كه      جالب اين    
 .خورد  است، تصوير هليكوپترهاي سالم ارتش آمريكا به چشم ميگرفته شده

روز يـك بحـران درسـت     9 اقتـدارگرايان هـر      " :صدر طي صحبتي گفته بـود       ها سال بعد از بني      تمي، ده جمهور خا   رئيس
بـرد تـا    حزب جمهوري تمام توان خويش را بـه كـار مـي      . شد  دقيقه يك بحران ايجاد مي    9صدر هر     در دوره بني  . "كردند
 .جمهور را از مسند كار بركنار سازد رئيس

 بتدريج گروگانها وسيله اي شدند براي استفاده هاي سياسي          "؛م سامي اشاره كرده بود     به هرحال همانطور كه شهيد كاظ     
 490".و كسب قدرت

المللـي، تحـريم      انـزواي بـين     سـاله،  8جنـگ   . هـا بـه ملـت گشـت           گروگانگيري بعدها سرمنشا بسياري از خيانـت         
ها و مكرها از دل اين   انواع و اقسام فريبهاي ملت، زدوبندهاي پنهاني و ، خورده شدن ميلياردي پول  60اقتصادي،كودتاي  
جـا كـه      تـا آن  . بيني اين قضايا را كرده بود كه با تمام وجود در برابر گروگانگيري ايستاد               صدر پيش   بني. ماجرا بيرون آمد  

 :جمهور گفت ها، رهبر دانشجويان خط امام در جريان اشغال سفارت، در جلسه عزل رئيس خوئيني االسالم موسوي حجت
صدر از مخالفان حركت اشغال النه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام بود و از هر وسـيله اي بـراي                        بني "

  491".درهم شكستن اين حركت استفاده مي كرد
 :سال از حادثه گروگانگيري ضمن تاييد چندباره حركت آنان گفت آقاي خميني پس از گذشت يك

شـما اآلن   . ايـن خـدمت بـود     .. جا را گرفتند و هيچ آسمان به زمين نيامد           و اعضاي آن   هاي ما رفتند، ريختند      اين جوان  "
 االن ما را حصر اقتصادي كردند چـه شـد؟ مـثال مـا               .. در آنجا حبس كرديد و خبري نشد       ها را   يكسال است اين جاسوس   
 مـا از انـزوا     ..مان قيـام نكـرديم    ما براي شكم  .. ..براي ما ارزش دارد اسالم است     آن چيزي كه    ... كجايمان گير كرده است؟   

   492".كنيد ما منزوي هستيم ا خيال ميشم. اما ما منزوي نيستيم. كنيم استقبال هم مي. ترسيم نمي
صـدر و     ها ميـان بنـي      ها درباره آزادي گروگان     از سويي رايزني  .  روز در اسارت دانشجويان خط امام بودند       444ها    گروگان

والدهايم، رئيس سازمان ملل متحد، در جريان بود و از سـوي ديگـر آقـاي خمينـي                  مقامات سازمان ملل و شخص كورت       
صدر به    ، بي اطالع بني    جيمي كارتر   با نمايندگان  هاي اجرايي شخصا صادق طباطبايي را براي مذاكره         توجه به مسئوليت    بي

  493.پنهاني اوج بگيردآلمان فرستاده بود تا زد و بندهاي 
 13ها را در قبال        گروگان "قرارداد الجزاير "   نامه اي با عنوان     د نبوي را مامور كرد تا در ننگين       سرانجام دولت رجايي، بهزا   

 ميليارد به ايران تحويـل      3 ميليارد، تنها    13از اين   سرانجام   494.ر آمريكا تحويل دهد   ميليارد دالر پول بلوكه شده ايران د      
از سوي بهزاد نبوي و مقامـات مـذاكره         ز مفاد آن داشته باشد      جمهور كوچكترين خبري ا     آنكه رئيس   داد بي ر قرا .داده شد 
جمهور فاقـد   ها با دول خارجي بدون امضاي رئيس  قانون اساسي قراردادنامه125 در حالي كه مطابق اصل      ،امضا شد كننده  

مداران    قدرت حاكميت ملي مردم مخدوش شد و سرمايه اين مملكت قرباني خيانت          . استقالل ايران بر باد رفت    . اعتبار بود 
 : وثوق تشبيه كرد و گفت1919خيانت به حدي عظيم بود كه بهزاد نبوي امضا كننده قرارداد، آن را به قرارداد . گشت

  495".نمك  ها امضا مي يي آمريكا را با1981ها امضا كرد و من قرارداد   را با انگليسي1919وثوق الدوله قرار داد "
 :جمهور آمريكا، در خاطراتش گفت كه جيمي كارتر، رئيسنامه ننگين بود  قدر اين توافق آن
  496".سوخت  آنقدر ايران ضرر كرد كه گاه دلم براي اين ملت مي"

  497. ناميد"تنها افتخار دوران زندگي خود"داد را ربعدها بهزاد نبوي امضاي قرا
اي به خميني هشـدار داد كـه          ، طي نامه   قبل از امضاي قرارداد، غافل از اينكه آقاي خميني از آن اطالع دارد              روز صدر  بني

 :خيانت در آستانه اجراست
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قا گفتم داستان دارد به صورتي تمام مي شود كه همه اش ضرر و تسليم است و الاقل بايـد بفرمائيـد                      آپريشب به احمد    "
 اساسـي ناديـده     ام هم قانون   ن طور كه اين جانب فهميده     آ. اند، خدمت برسند توضيح بدهند     افرادي كه مذاكرات را كرده    

قا و هم مصوبات مجلس كنار گذاشته شده است و اين در ايران مسكوت نخواهد               آگرفته شده است و هم شروط چهارگانه        
 كارى در حد خيانت است و هيچ دليلى هم براى قبول اين             ...هاى ايران را نميدهند     پول .ماند و عواقب بسيار خواهد داشت     

را كه نگرفتيم هـيچ، اينـك       ... اموال شاه و     .ها را خواهد داد خدا ميداند      ل و بخشش  چه كسى جواب اين بذ    . ..معنى نيست 
برد را مي خواهند به آمريكا بدهند، شرف و اعتبار ملت ما را و انقـالب                 تي رنج مي  سخپولهاي يك ملتي كه از صدها سال        

ى انقالب گريه كردم كه اين ترتيب كـار         ديگر چه عرض كنم كه اينجانب در تابستان در جلسه شورا           .دهند ما را به باد مي    
. اين نتيجه، نتيجه خوبى نيست     .كشور را به تسليم خواهد كشاند و ضربه خطرناكى به اساس موجوديت انقالب خواهد زد              

اند كه رهبر انقالب موافقت كرده       اينطور گفته . طورى نشود كه خداى نكرده بگويند آقا اين ترتيب را موافقت فرموديد            اقالً
اينـك  . نامـه اسـت   اين موافقتنامه نيست، تسـليم  .بسيار براى اعتبار انقالب و رهبر و بنيانگذار انقالب صدمه دارد        . تاس

  498".ظهر است و اينجانب هم اكنون از قضيه مطلع شدمز بعد ا3ساعت 
ك مركزي عليـه دولـت    بان كل جمهور و رئيس رئيسبا علني شدن امضاي قرارداد الجزاير و خيانت به مال و سرمايه ملت،              

 :اعالم جرم كردند
 حاكميت ملي ايران را مخدوش نموده است موافقت نامه الجزاير با اصول بسـياري از قـانون اساسـي درتنـاقص                      ،دولت"

  499".به غير آمريكايي ها نيز از بابت موافقت نامه الجزاير پول پرداخت شده است، ها عالوه بر آمريكايي.است
 500 ".لكه همه آحاد ملت ايران بايد بدانند مسئولين چه بر سر اموال و استقالل آنها آورده اند ب،نه تنها اينجانب "
سكوت در مقابل نقض قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس و عدم رعايت مصـالح كشـور را خيانـت بـه ملـت ايـران                          "
 501".دانم مي
ه ما ناهماهنگي با نوع جديد قرارداد وثـوق الدولـه            اگر گنا  ،كنيم  صداي بلند اعالم مي     به ":نوبري رئيس كل بانك مركزي     

 502 ".كنيم است، ما به اين ناهماهنگي افتخار مي
 : پيرامون اين قرارداد نوشت"انقالب ايران در دو حركت"  مهندس بازرگان بعدها در كتاب

صحبتي از مطالبات ديگرمان به     هاي آمريكا، بدون اينكه        ميليارد دالر و چندين ميليون اموال مطالبات خود از بانك          11از  "
مطالبات پرداخت نشده از جمله تنخـواه گـردان عظـيم حسـاب             ]. شد[ ميليون دالر دريافت   880ميليارد و   ميان آيد، دو    

هاي دولت و بخش خصوصي آمريكا از بابت قراردادهاي تصفيه شده تحويـل نشـده يـا سفارشـات                     خريد اسلحه و بدهي   
هـاي مسـتقيم و       همچنين بدون احتساب ميلياردها خسارات و محروميت      . رداخت شده نظامي وقطعات يدكي معوقه بها پ     

هـاي خودكفـائي اقتصـادي و     غيرمستقيم ناشي از محاصره اقتصادي و سلب اعتبار مالي ايـران و عقـب افتـادن برنامـه     
 503".سازندگي

 كه وزير مشاور شما گفته است كه        گفت و به ا  د و كربار اعتراض     صدر به رجايي براي امضاي اين قرارداد خفت           زماني كه بني  
 504"! استحرم مخاطبش نامهدانست نمي ":رجايي در پاسخ گفتد همچون قرارداد وثوق است، اين قراردا

پس از اعالم جرم    . ر بود كه خيانت اينان افشا شود و سفت ومحكم به عهدي كه با مردم بسته بود وفادار ماند                  صِصدر م   بني
ي اردبيلـي   دانست اما قبل از آنكه حكم توقيـف را صـادر كنـد، موسـو    زرجايي و نبوي را محرجمهور، قاضي جرم      رئيس

 22صـدر عليـه دولـت رجـايي، دولـت او و نماينـدگان حـزب جمهـوري، در                      با اعالم جرم بني    505.پرونده را از او گرفت    
داد الجزايـر را  ره ماوقع قـرا  ساعت4جلسه غيرعلني تشكيل دادند و در آن جلسه بهزاد نبوي در يك نطق           60بهشت  يارد

كار بـا    ، اعالم كرد كه چون اين506كرديم  ميها با ارزش نبودند و ما بايد آنها را از سر باز توضيح داد و با بيان اينكه گروگان     
صـدر    بنـي . اطالع مجلس، دولت وآقاي خميني است، اين اعالم جرم در نهايت بر ضد امام است و بايد جلوي آن را گرفت                    

قانون اساسي درخواست  كرد تا مشروح مذاكرات مجلس در اختيار او قرار گيرد تـا جريـان را بـه اطـالع مـردم                         مطابق  
 507.برساند، اما هاشمي رفسنجاني برخالف  قانون اساسي از دادن نوار امتناع كرد
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ست و نابود شـده بـود، از        كرد و سرمايه مملكت را كه در جريان قرارداد الجزاير ني            صدر دائما بر حقوق ملت تاكيد مي        نيب
ها چرتكه نياندازيـد كـه چقـدر گـرفتيم و             قدر مثل اين كاسب      آن ":تا جايي كه نبوي گفت    . كرد  مسئوالن بازخواست مي  

 :صدر در واكنش گفت بني. "چقدر نگرفتيم
  508". ما قاعده نداريم از كيسه خليفه ببخشيم و بعد بگوييم كه آقا چرتكه نيندازيد"
  509"گفتيد كه چرتكه نيندازيد؟وقت  آنها خوردند، چطور  ا را آمريكاييوقتي پولهاي م" 

 و مفاد قرارداد الجزاير و خيانت بـه         كرد  روزنامه انقالب اسالمي با شدت قضيه زدوبند پشت پرده مقامات ايران را افشا مي             
 : تا آنجا كه هاشمي رفسنجاني واكنش نشان داد و گفتكرد ملت را مطرح مي

  510".ها ندارد ها ربطي به آن روگانپرونده گ. زند الب اسالمي درباره گروگانگيري به تشنج دامن ميروزنامه انق"
 :صدر و روزنامه انقالب اسالمي حمله كرد و گفت نيز به بنيمحسن رضايي، فرمانده سپاه پاسداران، 

ـ   چقدر جنايتكارند كساني كه مسئله گروگانگيري را به خاطر حب نفس و مسائل شخصـي              " ان مطـرح كـرده و چنـين        ش
 511".گذارند دستاورد بزرگي را زيرپا مي

 :صدر گفت ها را خيانت شمرد، بني كردن از گروگان اهللا منتظري صحبت و زماني كه آيت
   512"اند، نه صحبت كردن از آن م دادهخيانت كاري است كه انجا"

ها پس از چند سال به تيتر يـك   سر قضيه گروگان افتضاح سازش مقامات ايراني وآمريكايي بر .بازي كثيفي در جريان بود 
 شـهرت   "اكتبـر سـورپرايز   " كه با نام   مقامات دولت ريگان،   اهللا خميني و     آيت  پنهاني اين سازش . هاي دنيا بدل شد     رسانه
 فـروزن فـود     ،515،  واشنگتن پست   514، نيوزويك 513نيويورك تايمز  .ها منتشر گشت      روزنامه در بسياري از مجالت و       يافت،
بوسـتون   ،521اي تـودي  . اس. يـو  ،520 يونايتد پـرس اينترنشـنال     ،519استريت ژورنال   وال،  518نِيشِن ،517الدميامي هر ،  516ايج
 ويلِـج   ،528دِي   نيـوز  ،527 بوستون هرلند   ،526تايم،  525كلمبيا ژورناليسم ريويو  ،  524، نيو ريپابليك  523 ساندي تايمز  ،522گالب
راكـي مـاونتين     ،533آنجلـس تـايمز     لـس  ،532فرانسيسكو اگزمينر   سان ،531واشينگتن تايمز  لوموند، ،530 گاردين ،529ويس
و صدها مجلـه   539الين فرانت ،538شيكاگو تريبون ،537 كريستين ساينس مانيتور  ،536بوي  پلي،535تايمز  پترزبورگ ،534تايمز

در . پـرده مقامـات ايرانـي و آمريكـايي دههـا مقالـه درج كردنـد                 و روزنامه ديگر راجع به رسوايي بزرگ سازش پشـت         
 مدخلي با اين عنوان وجود دارد كه به شرح چگونگي روابط پنهـاني مقامـات ايرانـي و                   wiki-pediaبزرگ  المعارف    دائره

   ،541اكتبـر سـورپرايز   "باربارا هونگر در كتاب     . .  دراين باره نوشته شد     نيز هاي بسياري     كتاب  540.آمريكايي پرداخته است  
 "و  543" فرا رسيده اسـت  منن گفتن اينك؛ زمان سخ" كتاب دوبني صدر در ،542"ها بحران"هميلتون جردن در كتاب 

 هولبرت   مارك 545"له يا خيانت؟  ياكتبر سورپرايز، ح  راز  "رابرت پاري در كتاب      ،544" سير تحول سياست آمريكا در ايران     
  547"سـورپرايز اكتبر " در كتاب ، مشاور امنيت ملي دولت ريگانگري سيك پروفسور، 546"طراحان يك ماجرا"در كتاب   

اي   هر كدام از زاويـه     ،   549"كاري و مصونيت    پنهان" و   548"هاي مجهول اكتبر سورپرايز     پرونده" دو كتاب و رابرت پاري در     
  . ها پرداختند به قضيه سازش مقامات ايران و آمريكايي

جمهوري جيمي كارتر به سرآيد و با عدم تحويل بـه            ها را آنقدر كش دادند تا موعد رياست         مسئولين ايراني آزادي گروگان   
مالقـات مهـدي    . خواهان به قـدرت رسـند       اعتبار گردند و جمهوري     ها بي   ا، در نزد افكار عمومي دموكرات     ه  موقع گروگان 
 و در هتـل     1980 ژوئيـه    27، رئيس ستاد انتخاباتي ريگان و رئـيس بعـدي سـازمان سـيا، در                "كِيسيويليام  "كروبي با   

كريستوفر، معاون وزير امـور خارجـه آمريكـا در          ن  ردر مادريد، و همچنين مالقات صادق طباطبايي با وا         Ritzستاره    پنج
از  .اي با ريگـان     پول و اسلحه؛ مصالحه   ها در مقابل استرداد       آزادي گروگان .  در همين راستا انجام شد     1980پاريس در اوت    

كـه بـراي    ها را از دولت جيمي كارتر         ها، افتخار بازگشت آن     كرد تا با دير آزاد كردن گروگان        اين سو طرف ايراني تعهد مي     
 از سويي ديگر  و و زمينه را براي رياست جمهوري ريگان آماده سازدكرد دريغ كند تالش ميبراي پيروزي انتخابات سخت 

كاري كه مقامات ايرانـي انجـام دادنـد امـا           . در عوض، ريگان اسلحه  بدهد و به حساب دولتمردان ايراني  پول واريز كند              
اسلحه را به سه برابر قيمت و به اندازه اي به ايران فروختند كه جنگ به                ،  نتخابات پس از كسب پيروزي در ا      ،ريگان و بوش  

 .نها ادامه پيدا كندآسود 



 ٥٥

 بـه سـر آمـد و رونالـد ريگـان             با شكست در انتخابـات     سرانجام مهلت رياست جمهوري جيمي كارتر از حزب دموكرات        
هاي نمازجمعه گفـت، مقامـات         رفسنجاني در خطبه   همانطور كه هاشمي  . جمهوري تكيه زد    خواه بر تخت رياست     جمهوري

 :ايراني موفق شدند در انتخابات آمريكا دخالت كنند
  550".پوزه آمريكا را به خاك ماليديم و در انتخاباتشان دخالت كرديم و رسوايشان كرديم"
 نيسـت و آنچـه آنـان        كرد كه آقاي خميني از زد و بندهاي پنهاني سران حزب جمهوري خبردار              صدر همواره فكر مي     بني
خبر از آنكه آقاي خميني در متن اين نقل  ايستاده بود تا خيانتكاران به ملت افشا شوند اما بي. كنند بدون اطالع اوست   مي

 آقاي خميني مطابق آنچه بعدها گفته و نوشته شـد در كـانون تمـامي زد و بنـدها قـرار                      .و انتقاالت پشت پرده قرار دارد     
اهللا داستان ما در       آيت 551.فارلين  چه در ماجراي سازش با ريگان و چه در قضيه مك          ي رفسنجاني،    به شهادت هاشم   .داشت

 وارد زدوبنـد پنهـاني      "شيطان بـزرگ  "پرده با    و در پشت     "تواند بكند    غلطي نمي    آمريكا هيچ  "داد  پيش مردم شعار مي   
 : كند  اينگونه بيان مي60 خرداد 16صدر ماجراي آخرين ديدارش با آقاي خميني را در   بني.شد مي
گفتم چيه آن   .آقاي بني صدر شما يك عيبي داريد      : احمد خميني گفت  .  بلند شدم كه از در بيايم بيرون       ها  بعد از صحبت  "

گروگانگيري   بابا ساختن يا نساختن،    ؛گيد اينها ساختن، ساختن     هي مي  .كنيد عيب شما اين است كه ول نمي      : ؟ گفت عيب
انـد    گفتم من حاضر به همكاري به كساني كه با آمريكـا سـاخته            .فرمايند شما بايد با اينها كار كنيد        حاال امام مي   .تمام شد 
بـاورم  . آورد اگـر بفهمـد پـدر اينهـا را درمـي         . كردم از اين زد وبند ها خود خميني مطلع نيست          اش فكر مي    همه .نيستم
 16در آن روز    . كردم  كارها را انجام مي دهند باور نمي       گفتند كه با موافقت خود ايشان دارند اين        هر چه به من مي    . شد نمي

واقعـا  . فقط مي خواستم هر چه زودتر از آنجا بيايم بيرون         . خرداد يك حالت عجيبي به من دست داد يك غم و يك خشم            
 حضـور   نگران اين بودم كه بروم يقه اين پيرمرد را بگيرم و بگويم تو بودي؟ اگر خميني اطالع نداشت پس چطور احمد در                     

 552 ".او اين حرفها را مي زد؟ بعد كه بيرون آمدم مثل آدمي بودم كه يك دفعه همه چيزش فرو بريزد
ها سوار شدند و هواپيما با يـك تِيـك آف از زمـين بـه هـوا                    گروگان. ها بود   خرين پرده اين نمايش، آزاد سازي گروگان      آ

بازي . مشغول پخش زنده مراسم تحليف رونالد ريگان بودند       هاي آمريكايي     تر تلويزيون   طرف  هزاران كيلومتر آن  . برخاست
 .تمام شده بود

 

  جنگ و ارتش
  ياسر عرفات".؛ حماسه نبود، معجزه بود كرد ارتش ايران كاري كه"
 

مشكالت داخلي، انحصارطلبي و تالش براي منحرف كردن انقالب از مسير اوليه كماكان به قـوت خـود بـاقي بودنـد كـه         
تنش ميـان   . به واقعيت پيوست  553روزنامه انقالب اسالمي كرده بود      در 59 تير 16صدر در كارنامه روز        بني اي كه   بيني  پيش

هاي عراقي بر فـراز تهـران بـه نقطـه             مرزهاي غربي ايران كه از مدتي پيش شدت يافته بود سرانجام با ظاهر شدن ميگ              
 به آقاي خميني    59 شهريور   14اي كه در      در در نامه  ص   بني . زده شد  59 ساله در شهريور     8بحران رسيد و كليد آغاز جنگ       

 :داده بود، نسبت به شروع جنگ هشدار نوشت
انشـااهللا امـروز و فـردا        .... يعنى از نصف هم كمتر سرباز و افسر و مهمات دارد           40%خوزستان رفتم، ارتش ما در آنجا       ه  ب"

  554".اما باالخره يك روزى اينكار را خواهند كرد كنند حمله نمى
 تيمسـار فالحـي    ارتـش،     رئـيس سـتاد    اي را كه يك ماه پيش از جنگ،            گزارش مستند و دهها صفحه      اما آقاي خميني    
و طي يك مالقات در حضورش       درباب تدارك رژيم صدام براى حمله به ايران تهيه           ، سرهنگ كتيبه  رئيس اطالعات ارتش  و

به ايـن گزارشـها بـاور       من   :خميني به من گفت   ":كند   نقل مي  صدر  بني. بازگفته بودند، ناديده گرفت و آن را توطئه خواند        
  555".سازند تا پاى آخوندها را از ارتش قطع كنند ها مى اين دروغ را نظامي. كند هيچكس به ايران حمله نمى. مندار
 :اي كه به آقاي خميني نوشت به همين نكته اشاره كرد و گفت صدر در نامه بني 
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بعد باينجانب  . ن را بخدمت فرستادم اطالعات حاصله درباره توطئه امروز را بعرض رساندند           ماه پيش همين فرماندها     يك "
 556".اند فرمائيد و امروز راست از آب درآمده باور نمىرا فرموديد اين اطالعات 

زات نظـامي  وسايل و تجهي.  نمانده بود چيزي از ارتش باقي.  هنوز نتوانسته بود كمر راست كند57ارتش از ضربه انقالب        
آسا   هاي انقالبي و برق     ها، بيم سران ارتش و روساي آن از اعدام             فرار سربازان از پادگان    ها بدون تكليف رها شده بودند،       اهم

تصـفيه و   ،  57ها و تجهيزات نظـامي در بحبوحـه بهمـن              غارت اسلحه  557باالي آن   و مخفي شدن بسياري از  افسران رده       
هاي نيروهاي خط امام مبني بـر پاكسـازي بيشـتر و در                و خواسته  558رلشگر ظهيرنژاد  ارتشي به گفته س    14000پاكسازي  
ارتش بايد   .كند  امام اين همه روي پاكسازي ادارات تاييد مي       ":زد  اي كه در نمازجمعه فرياد مي       ها سيد علي خامنه     راس آن 

 ،560 نيـروي هـوايي    رصـد از افسـران     د 30، بازخريد و بازنشسته كردن      559".ها بايد پاكسازي شود     تصفيه شود، وزارتخانه  
 و لشگريان؛ سبب شده بود تـا ارتـش      بخشيدن به ارتش  اضمحالل نيروها و عدم وجود يك مديريت مقتدر جهت انسجام           

 درست يك ماه پيش از جنـگ بـه          1359 تير سال    21كشف كودتاي نوژه، كه در      . بسته و ناتوان باشد     عمال در دفاع  دست    
 و بـه     شـد  سازي  كردن و زدن ضربه نهايي به ارتش پياده         به منظور متالشي  ي ترس از كودتا،     عنوان كودتا و در حقيقت برا     

 ارتش اعدام شدند و چندين هزار تن روانه         ها  تا استواران و گروهبانان       افسران ، سرتيپ ها، سرهنگ     تن از    400موجب آن   
رغـم    علي،  كساني كه دراينباره متهم شده بودند      آقاي خميني درباره     .قواي ارتش را به زير صفر برد       ؛561ها گرديدند   زندان

 : گفتاش را داده بود، عدل اسالمي كه در پاريس وعده
، تمام اينها بـه حسـب   اه بودند با اين خيال فاسد كودتا همر]وژهنكودتاي [مساله آخر در اين ،كه در اين مسائل آنهايي"

، يك ند حق ندارد كه يك كسي را عفوش بك هيچ كس؛يك استثنا درش نيست .قتل است بالاستثنا حكم قرآن حكمشان
ها چهار حكـم در قـرآن    اين  دربارهاينهابه حكم اسالم و حكم قرآن فاسد و مفسد هستند و. كسي را مسامحه با او بكند

 562".هست كه از همه كوچكتر كشتن است

 
 كودكان كشته شده در حمله عراق به دبستاني در دزفول



 ٥٧

 
عيار دشمن بـه تماميـت        يك گردان دشمن هم آمادگي نداشت چه رسد به دفاع در برابر حمله تمام              ارتش براي مقابله با     

لشـكر زرهـي   . توانست در برابر هجوم دشمن ايسـتادگي كنـد     روز مي4  تنهاتيمسار فالحيارتش به گفته    . ارضي كشور 
ارتش عراق به ايران     ي درحمله احتمالي  و نقش تدافع    بود خوزستان كه مجهزترين لشگر زرهي ارتش ايران قبل از انقالب         

 28 تنها،  اش   تانك سازماني  385اق به ايران از     جزو مسئوليت هاي سازماني آن لشگر مجهز بود، به هنگام حمله ارتش عر            
صدر    بني 563. فرماندهان گردان و گروهان در زندان بودند       ه فرماندهان آن لشگر تا رد     تمامي. گي عمليات داشت  تانك آماد 
 :وضع تجهيزات نظامي در خوزستان گفتدرباره 

  564".مه امكانات يكسال ونيم به امان خود رها شده بودنده . تانك قادر به شركت در عمليات بودند28در خوزستان"
 :كند اهللا منتظري نقل مي آيت
شـكل دارنـد    ها تا كجا آمده اند و بـه چـه            كرد كه عراقي   در پادگان وحدتي آقاي سرلشگر ظهيرنژاد داشت تعريف مي        "

شـما   بله آقا صـبر داشـته باشـيد،       ":گفت مي"گيريد؟ پس چرا شما جلوي آنها را نمي      ":كنند، من به او گفتم     پيشروي مي 
. داد ، به يك شكلي داشت ما را دلـداري مـي  "شود، آخر ما وسايل و امكانات نداريم اهللا درست ميء ناراحت نباشيد، ان شا   

 هـم در آن     )فرمانده سپاه پاسـداران   (كرده، محسن رضايي   هيرنژاد پيش امام مي   شنيدم يك بار همين صحبتها را آقاي ظ       
كنيم،  كنيم و چنين و چنان مي      گفته ان شاء اهللا ما با نيروي ايمان پيشروي مي          جلسه بوده، آقاي محسن رضايي به امام مي       

!  پدر من زرتشتي بـوده نـه مـادرم         آقا نه ":كند به امام گفته بود     ظهيرنژاد ديده بود كه محسن خيلي دارد رجزخواني مي        
 بچـه هـايم هـم       . زنم هـم مسـلمان اسـت       .خودم هم واهللا مسلمان هستم    .  پدرم هم مسلمان است    .مادرم مسلمان است  
  565"!خواهد  اما سي تا تانك در مقابلش سي تا تانك مي.مسلمان هستند
 :در آن زمان به خوبي دريافتتوان وضعيت ارتش ايران را  صدر به آقاي خميني مي هاي بني از خالل نامه

 درصـد و    10ميزان آمادگى نيروى هوائى     ،  هاى فرماندهان سه نيرو، ميزان آمادگى نيروى زمينى صفر درصد          بنابر گزارش "
 566". درصد بود20ميزان آمادگى نيروى دريائى 

مام ارتش براى حمل و نقل       ت .ديشب در اهواز بزحمت اتوبوس و باربرهاى بزرگ براى بردن بقيه قشون دست و پا كرديم               " 
ها گذراندم و برحمل و نقل نيروهـا نظـارت كـردم كـه               رو تمام هفته را در راه       از اين  ، خودرو دارد  58تانك و ديگر وسايل     
 روز بطول انجاميد و البته با خطرهاى بسيار از جمله خطر توجـه دشـمن بـه                  8با وجود اين انتقال     . اهمال و سستى نشود   

بنـابراين  .  مهمات داريـم   )و در صورت حمله كمتر از اين      (ماه ديگر    ما براى يك  . اينها انتقال انجام گرفت   با همه   . مقصود ما 
  567".انگيز است هر روز را از دست بدهيم، براى كشور فاجعه

ا و  ره است ها دو سال   رود، تانك  ندهند راه نمى    يك اتوموبيل را سه ماه حركت     . ام بارها عرض كرده  . تجهيزات كم داريم  "
هـا   با اينحال با كوشش شبانه روزى تكنيسين      . در چند ماه اخير تحركى ايجاد شد و مقدارى آماده شده است           . اند خوابيده

 تانك آماده عمليات داريم و اميـد ميـرود          200ام تا بحال حدود      ام در تشويقشان كرده    كه در همه جا رفته و آنچه توانسته       
...  است كه پخش بود در كردستان و قزوين و زنجـان و            16ى زمينى يك لشگر زرهى      نيرو...  تانك ديگر هم آماده كنيم     80

كـنم و در محـل       اند و خود اينجانب از صبح تا شب مراقبت مى           تانك بقيه به محل رسيده     16ايم غير از     تابحال جمع كرده  
از وقتـى در خوزسـتان      . شـود  درباره خرمشهر و آبادان، فوق طاقت عمل مى       . كنم تمركزشان ميروم و يك يك بازديد مى      

ام و پـس از بعمـل        دو بار خود به پايگاه هوائى كه حمله به اطراف آبادان و خرمشهر را برعهده دارد رفتـه                 . ام مستقر شده 
... .نداريم چه رسد به بقيه چيزهـا      . س. ما حتى تفنگ ژ    ....ام آوردن آنچه الزمه تشويق بوده است، بر عمليات نظارت كرده         

جز روحيه چيـز مهمـى      .شود  كمترين بى مهرى به قيمت نابودى مقاومت ما و خداى ناكرده فاجعه تمام مى              در اين وضيعت  
 هواپيماهـاى مـا   ...انـد  تقريباً نيمى از خلبانهاى ما يا كشته و يا مفقود شده: توان پيروز شد براى ما نمانده است و باآن مي    

 568".زنند بعلت نبود قطعات آخرين زور خود را مى
 خلبان دارد و هوانيروز نيز همينطور نه مهمـات دارد و نـه هلـى كوپترهـا                  79 تنها   F-4 ى هوائى براى هواپيماهاى   نيرو"

 569".فرسودگى به تمام است. قطعات الزم
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 570".ها كنيم ما حتى نيرو نداريم كه جانشين خسته .شود  امكانات نظامى ما روزبروز كمتر مى" 
 خبرنگار را به عراق آورده بـود       1000قدر به پيروزي خود اطمينان داشت كه با خود            صدام با علم به وضعيت ارتش ايران،آن      

 تانك دست به عمليـات تهـاجمي        2400 لشگر پياده و زرهي و با وارد كردن          12تا جشن پيروزي را در اهواز بگيرد، پس با          
 :تند؟اش بايس توانستند جلوي صدام حسين و لشگر آماده صدر و ارتش چگونه مي بني  571.زد
تـوانيم در برابـر       رئيس ستاد ارتش پرسيدم چند روز مـي        تيمسار فالحي از  . وقتي حمله آغاز شد من در كرمانشاه بودم       "

  572". مسئول روز پنجم من هستم،گفتم شما اين چهار روز را خوب بجنگيد.ارتش عراق مقاومت كنيم؟گفت چهار روز
 :ن آمريكا بودآ صدر باني جنگي كه به گفته بني. جنگ آغاز شده بود

كنـد،   اين جنگ و ضعيت دالر را تثبيـت مـي         . ادامه جنگ نيز به سود امريكاست     . مريكاستآباني اين جنگ به نظر من       "
برد، موقعيت آمريكـا را در خـاور ميانـه تثبيـت مـي               هاي مواد خام وساخته شده را به سود امريكا باال و پايين مي             قيمت
  573".كند

بيني بود كه هنري كيسينجر چند ماه قبـل           آوري دقيقا مطابق با همان پيش       اق به نحو حيرت   در حقيقت جنگ ايران و عر     
 :در جمع يهوديان واشنگتن بازگوكرده بود

روي هسـتند را حـل كنـد و          شود بايد موانع بسياري كه در پيش        صادر   اگر انقالب ايران بخواهد به خارج مرزهاي خود       "
هاي اقتصادي وسياسي اختالفـات   بسيارند از جمله اختالفات قومي، مذهبي، بحراناين موانع  . سپس به اهداف خود برسد    

مرزي با عراق در نهايت اگر از تمام اين موانع عبور كند بايد مسائل خود را با كشورهاي خلـيج فـارس حـل نمايـد ولـي                            
 574".اطمينان داشته باشيد كه تا آن روز اسرائيل به اهداف نهايي خود دست يافته است

از اين ميـدان بـه آن ميـدان، از ايـن            . شب و روز در جبهه    .  كرده بود   جنگ صدر تمام وقت خود را معطوف به قضيه         ني ب
رسـيد    جمهوري كه هر روز در روزنامه انقالب اسالمي به چاپ مي            كارنامه رئيس . پروا از بذل جان     بي. خاكريز به آن خاكريز   

 در جبهـه بـه       حضـور   هر چند روز    پس از  .صدر نمانده بود     براي بني  ديگر وقتي . هاي جبهه   سراسر مشحون است از لحظه    
گذاشـت كـه هـيچ        بـه جاهـايي قـدم مـي       . شتگ    بازمي   به سنگر   ديگر   كرد و بار    در جلسات شركت مي   ،  آمد  تهران مي 
ز بـيم   آمد و چندين بـار ا        يكي پس از ديگري در كنارش فرود مي         ها  خمپاره. كند  هنش نيز خطور نمي   جمهوري به ذ    رئيس
جمهوري كه در سيني   رئيس575.جمهور محبوب آسيب نبيند هاي دشمن، همراهانش خود را روي او انداختند تا رئيس بمب

نشسـت و      بر قـايق موتـوري مـي       رفت،   با موتورسيكلت از اين نقطه به آن نقطه مي         خورد،  تكلف غذا مي    بقيه سربازان بي  
جمهورشـان را در آن مكـان         كردنـد رئـيس      جايي كه سربازان باور نمي     كرد تا   مهابا در خط مقدم جبهه رفت و آمد مي          بي

صدر بـدون     بني. گشتند   و ظهيرنژاد به جاي خود بازمي      تيمسار فالحي زدند و تنها با فريادهاي        ببينند، به دورش حلقه مي    
خرمشـهر بـه ايـالم، از       هاي پايان ناپذير از سوسنگرد به اهواز، از اهواز به خرمشهر، از               احساس خستگي از اين مسافرت    

 به دهلران، بستان، انديمشك، دزفول، شوشـتر و گـيالن            به آبادان،   از آنجا  ،ايالم به قصر شيرين، از قصرشيرين به مهران       
هاي پژمرده و از دست رفته را جاني دوباره           گشت تا جنگ را سامان بخشد و روحيه         رفت و از آنجا به تهران بازمي        غرب مي 

ا در  شوراي عالي دفاع و همچنين مشاوران صديقي چون چمران، فالحي و ظهيرنـژاد او ر              . ظامي نبود صدر آدم ن    بني. دهد
 :صدر با اشاره به اين نكته گفته بود بني. كردند بردن جنگ كمك مي پيش

ي وقتي من نظام  . ام بلكه دستور تشويق زياد صادر كردم       در اين چهار ماه جنگ دستور تنبيه براي هيچكس صادر نكرده          "
 576".ميرد نيستم چطور هر چه را بگويم بايد انجام دهيد؟ اگر اين كار را بكنم ابتكارهاي شما مي

 بلكه بـراي ايجـاد      ، نه به لحاظ علم من به امور نظامي است         ] ستاد ارتش  [ من در اينجا   حضوربه فرماندهان ارتش گفتم     " 
   577". به اجرا بگذاريداطمينان در شماست كه تصميمات قاطع بگيريد وبدون ترديد و تزلزل

منجر به  هاي ستاد ارتش،       بنا بر نقشه   عالوه بر وظيفه فرماندهي كه بر عهده او گزارده شده بود و پس از پايان مسئوليتش               
 .گذشت  هاي اشغالي با دست خالي گشته بود، كار اعظم او به روحيه دادن و دلداري سربازان مي                   درصد زمين  50آزادسازي  

 سد كردن هجوم دشـمن بـه         آزادسازي سوسنگرد،  ، پس گرفتن قصر شيرين،    اكبر  هاي اهللا   فتح تپه جنگ هميشه همچون    
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 و ضـربه    شكست، پاتـك  . شيرين و دلنشين نبود    ، 578نيروهاي عراقي راندن     و جلوگيري از پيشروي دشمن و عقب       اهواز  
 :گويد كور مي  كرخهصدر درباره عمليات بني.  جز الينفك جنگ بود ارتش، فروپاشيده با آن وضعناگهاني

، جلو رفتـه بودنـد      16افرادى از سپاه، بدون اطالع فرمانده لشگر        . صبح حمله شد و قواى ما مواضع عراق را تصرف كرد          "
 اوائل بعد ازظهر، گارد جمهورى عراق وارد عمل شد و دست به حملـه                بودند كه  براى گرد آوردن و بردن اسلحه بجا مانده       

وقتى از زره پوش بيـرون آمـدم،        .  افراد لشگر در حال فرارند     كه زره پوش بودم كه خبر دادند        اينجانب در يك  . متقابل زد 
. خواهد به مواضع خود بازگردند     هاى سربازان ايستاده و گريه كنان از آنها مى         افسر ترك زبانى را ديدم كه در برابر كاميون        

وار جيپ شـدم و دورتـر، جيـپ دور زد و در برابـر كاميونهـا                 س. با تهديد به مسلسل، او را كنار زدند و كاميونها راه افتاد           
براى اينكه فرار از ميدان شرف را كامل كنيد، از روى منتخب مـردم ايـران   : پياده شدم و خطاب به سربازان گفتم  . ايستاد

بهـه و بـاز سـازى        شب، مشغول بازگرداندن افراد به ج      12آن روز تا    . به گريه افتادند و به جبهه بازگشتند      . نيز عبور كنيد  
انـداخت و بـر زميـنم       مـن    را روى    شافسـرى خـود   . هاى عراقـى شـديم      شب هنگام، هدف خمسه خمسه     .جبهه بوديم 

 579"...خواباند
در يك طرف بزرگتـرين ارتـش       . سال اول جنگ، فراتر از هنرنمايي بود        دفاع جانانه افسران و سربازان ايراني در طول يك        

ها و در طرف ديگر يك ارتش فروپاشيده كه براي جنگيدن سالح نيز در اختيـار      ها و توپ    خاورميانه با انواع و اقسام سالح     
خواست بخرد، هيچ كشوري حاضر بـه         صدر سالح نداشت و اگر هم مي        ارتش به فرماندهي بني   . وخيم بود وضعيت  . نداشت
مي را در آستانه سقوط قرار داده        انقالب اسال  ،طرح مكمل حمله عراق و عدم فروش اسلحه       . شد   ايران  نمي    سالح به  فروش

ا دست خالي صدر ب در اين موقعيت بني. بود و اينك حفظ انقالب نه محتاج رشادت كه نيازمند از خود گذشتگي و ايثار بود           
 و ايـران، ابتكـار عمـل را بدسـت           ها به كار افتادند     ،خالقيت يك به يك استعدادها شكوفا شدند      ،و فكر باز به جنگ رفت     

 :گويد باره مي در در اينص  بني.گرفت
تيار و   مسئوليت با اخ   دن سازمان ارتش، بمعناي همراه كردن     با مردم ساالر كر   .  ميان اسلحه و انسان، انسان انتخاب شد         "

 بكار افتادند و به ارتش ايران امكان دادند با حداقل اسلحه و مهمات، در همان مـاه اول، قـواي دشـمن را                        ابتكار، ابتكارها 
 580".نندزمين گير ك

 و پسـتي و بلنـدي زمـين         زار  ، شن از آب، رود، باتالق   . نده ياري گرفت   طبيعت را ب    وارتش صدر  ني ب ، ومهمات در نبود سالح  
كيلـومتري اهـواز جلـو      5نيروهاي بعثي تا    .  پيروزي در جبهه اهواز بود      جمله اين ابتكارات؛   از .استفاده كامل به عمل آمد    
ارون را بـه سـمت نيروهـاي عراقـي           جريان رود ك    نيروهاي ايراني  ،شوراي عالي دفاع   و   صدر  آمده بودند كه با درايت بني     

اين ابتكار عمل كه با شكست سربازان صدام توام شد موجي از شادماني  را براي مردم اهـواز بـه ارمغـان                 . منحرف كردند 
 . ناميدند"صدر  منطقه بني"،اي را كه در آن اين عمليات انجام شد، به پاس اين حركت از آن پس مردم منطقه. آورد

 و در كرمانشـاه هليكـوپتر حامـل او و همراهـانش سـقوط كـرد و                  59 مرداد   24صدر در      بني  مو در يكي از سفرهاي مدا    
كوپتر خود را بـه بيـرون پرتـاب     اگر ظهيرنژاد خود را روي او نيانداخته بود و از هلي. رفتپيش جمهور تا پاي مرگ       رئيس

 از هليكـوپتر  .گرفت اما قسمت چنين بود كـه بمانـد و بايسـتد       رفت و روح پرتالطمش آرام مي        مي صدر  نكرده بودند، بني  
  :اي بيش نماند الشه

رود به طرف     بعد ديدم كه دارد مي    . اي است   دانستم كه نقص فني در چه مرحله        نمي. زند  كوپتر دور مي    يكدفعه ديدم هلي  "
هاي خانه مـردم      ز بيرون نگاه كردم ديدم اگر بخواهد بنشيند، روي سقف         ا.خواهد بنشيند   به نظرم رسيد كه مي    . اي  دهكده
دوباره اوجي گرفت و رفـت  . جا خانه است و نبايد اينجا بنشيني     فرياد زدم كه اين   . كند  نشيند و بعد مصيبت درست مي       مي

 بـه نظـرم   .م اظهار نظر كـنم ن بتوانمدقيقا به اين ترتيب بود يانه، چيزي نيست كه     .جور به نظرم رسيد     اين. به طرف زمين  
خورد زمـين،     يك مرتبه داشت مي   . نزديك زمين هم چنين حالتي داشت     . رسيد مثل يك توپي كه بخورد زمين و برخيزد        

كوپتر را باز كرد و كامال مسلط بر          انتظاريون روبروي من نشسته بود پريد به طرف من، در اين موقع ظهيرنژاد فورا در هلي               
 581"... گرفت كه بيرون بروم و بيرون پريدماعصابش بود، دست مرا
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صدر از سانحه سقوط هليكوپتر جان سالم بدر برده است، سيل نذورات مردم براي سـالمتي و                   زماني كه خبر رسيد بني       
فشـارهاي  . "كـرد   هـا حكومـت مـي       جمهوري بود كه بر قلب       رئيس "چه به گفته آقاي خميني    . ماندن او سرازير شد     زنده

كوپترش   خود درباره سقوط هلي   . داد بميرد و خالص شود      صدر را در منگنه گذاشته بود كه ترجيح مي          در بني ق  مخالفان آن 
  :گويد مي
همراهانم اين را حمل بر شـجاعت كردنـد امـا در            .  در كرمانشاه زماني كه هلي كوپتر ما سقوط كرد بسيار بانشاط بودم            "

 582".كردم شوم، احساس آرامش و شادي مي و راحت ميشوم  حقيقت از اين كه تا چند لحظه ديگر كشته مي
صدر در تهران نبود و چه موقعيتي بهتر از اين براي تسخير قطعي مواضع قدرت؟ حزب جمهوري تمام تـوان خـود را                          بني

ي ها و افتراهـا بـود كـه بـه سـوي و              صدر را اين بار در جبهه زمين بزند و اين انواع و اقسام تهمت               بسيج كرده بود تا بني    
هاي گونـاگون       ها مشغول دفاع از وطن بود آماج حمله         جمهوري كه مدام در جبهه      در نبردي نابرابر، رئيس   .گشت  سرازير مي 
صـدر اسـت،        ارتش به اين بهانه كه اوال شاهي است و دوما موافق بنـي            . بازي درجبهه   گرفت از اتهام خيانت تا زن       قرار مي 

سـران ارتـش    . گرفتنـد   بخشيدند و بزرگترين خدماتش را ناديده مي        را نمي كوچكترين اشتباهاتش   .شد  مرتبا تضعيف مي  
حتـي  . كـرد   ن و اعـدام صـادر مـي       اهاي محكوميت و زند     ها حكم   شدند و دادستاني براي آن      ها احضار مي    مرتبا به دادسرا  
كردند   ها را احضار مي    در پي آن     دادسراهاي انقالب پي   . و فكوري نيز كه روساي ارتش بودند مصون نماندند         تيمسار فالحي 
 .سازي عليه آنها مشغول بودند       به پرونده  "كارنامه سياه و مشكوك    دي با افرا" و   "برانداز"،  " ضد انقالب  "و با القابي چون   

هـا را در راه دفـاع از وطـن هـيچ شـمرد                تحمل اين سختي  االسالم هادوي، دادستان انقالب،       اي به حجت    در نامه فالحي  
 :نوشتو
 ايران و ملت حق شناس و كبير ايران، درباره سرتيپ ولي فالحي بعد از اوقضاوت خواهد كـرد و سـرانجام                      تاريخ انقالب "

 ".قضاوت نهايي در رستاخيز الهي و با راي خدا اعالم خواهد شد
 سرلشگر ظهيرنژاد رئيس ستاد ارتش را در جبهـه        براي ارتشيان اوضاع به قدري وخيم بود كه به فرمان دادستان انقالب،             

 :گويد صدر مي بني. بازداشت كرده بودند
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 583".اي جز استعفا ندارم  گفت با اين وضعيت كار دشوار شده و چاره، وقتي سرلشگر ظهيرنژاد به ديدارم آمد"
 :كند صدر اينگونه نقل مي اي از اين آزارها را بني  گوشه

به عنوان نمونه فرمانده تيپ دزفول گرفتـار و         . گرفتند ر مي افسران ارتش به بهانه هاي مختلف مورد تحقير و توقيف قرا          "
فرمانده لشگر اهواز نيز زنداني شد و چند        . اثر شكنجه هنوز روي بدن او باقي است و مي لنگد          . روانه زندان و شكنجه شد    
 پس از چهار روز     فرمانده لشگر خراسان را توقيف كردند به تهران آوردند سر او را تراشيدند و             . نوبت به شدت كتك خورد    

با تحقيري كه مرا كردند،     . من يك سرتيپ ارتش هستم    : او نزد من آمد و گريست وگفت        . زندان انفرادي گفتند آزاد است    
نگي را بدون دليل توقيف كردند و او را بـه مسـتراح             هچگونه مي توانم بازگردم و لشگر فرماندهي كنم؟ در كرمانشاه سر          

 584".شويي واداشتند
اعتمادي نسبت به ارتش شكايت كرد و از او خواسـت تـا جلـوي رفتارهـاي                   بي اي به آقاي خميني از جو       نامهصدر در     بني

 :خصمانه با ارتش و ارتشيان را بگيرد
با ايجاد روحيه، گنبد را بازگرداندم و در كردسـتان نيـز            . شكل ارتش بدون ايجاد روحيه و تجديد سازمان ممكن نيست         "

خـدمت رسـيدند و    . اما بالفاصله شروع شد   .  زخمى داده است   1000 كشته و    400وردم و تا امروز     ارتش را از رخوت بيرون آ     
در كجاى دنيا و در كدام تاريخ ارتش ميتواند بـا  . ئى يك گزارش بدهيد ئى گرفتند كه در ارتش تفتيش كنيد و هفته       نوشته

رمان ببرد كه اينطـور طـرف بـى اعتمـادى قـرار             اينگونه اظهار علنى سوظن برسر پا بماند؟ چطور ارتش از فرماندهانى ف           
 585"اند؟ گرفته
 :صدر در نامه ديگري به آقاي خميني، ملتمسانه درخواست كرد تا او  ارتشيان را قوت قلب دهد بني
هـا    فردا جمعه يا پـس فـردا يـك بيـانى در تقويـت روحيـه ارتشـى                  ؛وبت اينست كه دست بدامن شما بشوم       اينك ن  "

 586".بفرمائيد
صدر از اين نگاه آقاي خمينـي در ديدارشـان بـا يكـديگر                  بني.  نسبت به ارتش چندان مساعد نبود       اما ي خميني نظر آقا 
 :گويد مي
. انـد  ارتشي ها شاه در رگ وپوستشان است يك عمر جاويدشاه گفته          .خميني گفت شكل سپاه پاسداران را تقويت كنيد       "

گفتنـد كـه    جاويد شاه را به اين دليل مـي .  اند ا اصل و ارزش كردهقدرت را در نظر آنه . ها عاشق شاه نيستند    گفتم ارتشي 
اند مثـل بقيـه و بلكـه          استقالل و مسئوليت داشتن ، كرده      امروز كه فرصت احساس   . دانستند شاه را تجسم آن قدرت مي     
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گـر شـد شـخص    كنند، بايد كاري كنيم كه سپاه به بيماري قدرت پرستي دچار نشود كه ا    ها احساس نفرت مي   آنبيشتر از   
   587".مسئله اصلي قدرت پرستي است. امروز شما تجسم قدرت شده ايد. پرست هم مي شود

 :اي به آقاي خميني، نوشت صدر همچنين در نامه بني
ام كه يك ارتش پريشان و پراكنده و مايوس و پر هرج و مرج               اگر اينجانب هيچ خدمتى نكرده باشم اين خدمت را كرده          "

ام و بـا آن   تان در اول سال هم بود كه ديگر تحمل هرج و مرج داخلى آنرا نخواهيد كرد را تحويل گرفته             را كه در پيام خود    
تر از روز شروع به جنـگ        جنگم و امروز قوى    جان غربى و حال در تمامى غرب ايران دارم مى         يدر كردستان و گنبد و آذربا     

 رژيـم شـاه بـود و حـاال دارد از رژيـم شـما دفـاع                  در تغيير روحيه و فكر ارتش همين بس كـه سـاخته           . نيز شده است  
 588".كند مى

 :داد اهللا و سپاه ادامه مي ها به حزب ها و تمجيد اعتنايي به ارتش و اختصاص تمامي تشويق اما آقاي خميني به بي
ملـت و   كنند و به سعادت ايـن         دهند، جان شيرين خود را فداي اسالم مي         ها خون مي    ها هستند كه در جبهه      اللهي  حزب"

 589".ورزند اين جامعه عشق مي
جمهور در جبهه مشغول جنـگ        رئيس.  بود  جنگ رواني و فشار تبليغاتي از سوي دارودسته حزب جمهوري به اوج رسيده            

هاي بر سـر عـزل        شد يكي از مانع     هر طرحي كه به مجلس برده مي      . كشيدند  بود و اينان در تهران نقشه بركناري او را مي         
 :شد  نوار حسن آيت، مو به مو و نكته به نكته اجرا مي.داشت  برمي سر راه ازجمهور را رئيس

فـردا مجلـس كـه    . ش اينه كه مجلس نيستعمسئله فعال مان.مجلس هم كه باز بشود گفتم، دست ما خيلي بازتر ميشود     "
واهد داشـت، مـا تـوي    كنم كه با مجلس هم خواه ناخواه درگيري خ من فكر مي  ... بياد، مقابل رئيس جمهور خواهد ايستاد     

 590"...مجلس هم برنامه داريم
 :صدر گفت بني. نمايي سپاه پاسداران همچنان ادامه داشت  تضعيف ارتش و بزرگ

خواهم اين است كه با فشار سياسي رواني اين نيـرو            خواهم و نه ستايش، آنچه مي       نه تشويق مي   ،خواهم من نه تقدير مي   "
 591 ".همين و بس. يك كم انصاف. كوب كنيمتضعيف نشود و ما بتوانيم دشمن را سر

  592".خواهم جز اينكه مرا به حال خود بگذارند تا اين جنگ را به نتيجه برسانم چيز نمي هيچ من از اين آقايان"
 593".اين جنگ رواني سياسي چند برابر بيشتر به ما ضربه رسانده است تا حمله دشمن"
  594".وهاي مسلح اين جنگ را با موفقيت پيش ببرندبه اين جنگ رواني خاتمه دهيد و بگذاريد نير"
نم اين معنا امروز بر كسي پوشيده نيست و همـه  ك اند و گمان مي اي شب و روز به تخريب روحيه فرماندهان مشغول  عده"

  595".داي جبهه جنگ اصلي را جبهه جنگ با رئيس جمهور قرار داده ان شناسند با كمال تاسف عده مردم ديگر اينها را مي
به عهده رئيس جمهوري و فرمانده كل قوا است و داد وقال راه مي       اگر شكست پيش آمد    ؛هم نوعي تقسيم كار است     اين "

 596".آيد مال بقيه است اما وقتي پيروزي پيش مي،كنند كه بايد چنين و چنان كرد اندازند و متن امضا مي
بـران آن بيانيـه و      ج ، فرماندهان نظامي و ايـن پاسـخ        تشويق  است در  ، يكي پاسخ امام   ددو خبر هم امشب به من دادن      "

كند و در عين حال خبر اينكه مجلس قدم ديگري در حذف رئيس جمهوري برداشته كه اينهم                   مي  را  در پي   پي تفسيرهاي
 597 "!پاداشي بود براي زحمات من

بسـت خـارجي، ايـن       آن بـن  . ت شوم بندند تا من ما    اند و همه راه ها را دارند مي        در اين شطرنج مرا يك طرف قرار داده       "
 جـوري كـه   .اي و منبـري تكميـل كننـد    بست داخلي كه حاال بنا دارند آن را با تبليغات راديو و تلويزيـون و روزنامـه      بن

مهور از هر سو در محاصره قرار گيرد وهيچ دررويي نداشته باشد وعطـاي ايـن عنـوان را بـه لقـايش ببخشـد و                       ج  رئيس
  598".برود
باز آنچـه در تـوان       .جمهوري شدم، آنچه در توان داشتم كوشيدم ولي دائم به دست وپايم بند گذاشتند              داوطلب رياست "

اي اسـت كـه هـدفي جـز حـذف            اين توطئه . گويم آيم حقيقت را هرچه هست به شما مي         اما اگر نشد مي    ،گذارم دارم مي 
  599".جمهور ندارد رئيس
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 مرداد را از نو تمـرين  28هر قيمت كودتاى  ه بخواستند مي"صدر، نيجمهور از سوي كساني كه به گفته ب  طرح حذف رئيس  
جمهور شدت گرفته بود كـه        چيني و تالش براي حذف رئيس       قدر توطئه   آن. شد   با قدرت و شدت تمام دنبال مي       ،600"دكنن

 :دكن صدر نقل مي بني. حتي صداي آقاي خميني هم درآمد
 امام گفتند قدر زحمات شـما معلـوم         .شويم نمي ما را خراب كنند ما پيروز     به امام گفتم اينها اگر بخواهند مرتب روحيه         "

ايـد نقشـه     كنند، شما اينجا نشسته    اند آنجا فداكاري مي    يك عده رفته  : گفتم،شان كه اينجا آمده بودند      به يك عده   .است
 601 "كشيد؟ مي

اجـازه و     هـا بـي     كشيدن  ين نقشه هاي نمازجمعه گفت مشخص شد ا       گرچه بعدها همچنان كه هاشمي رفسنجاني در خطبه       
 ايـن كـه   .تـه فجمهوري را گر صدر رياست ما رفتيم به امام گفتيم بني":كند رفسنجاني نقل مي .است اهللا نبوده  دستور آيت 

  602".مجلس را در دست بگيريدبرويد شما :  فرمودند.نشد
 نقشـي متضـاد     اطرافيانشصدر و   جلوي بني سوي ديگر در    از  صدر بود و      كردن زيرپاي بني    اهللا از آن سو مشغول خالي       آيت

 :گويد مهندس سحابي مي .كرد بازي مي
بعداز رفتن آقايان امام من را صدا . صدر و بهشتي بازرگان براي من تعريف مي كرد يك روز پيش امام بوديم به همراه بني"

انـدازد، اينهـا دارنـد عمـل      ه مـي زند و سر وصدا را او فقط حرف مي. صدر را نصيحت كنيد شما قدري اين بني  : زد و گفت  
 603"!كنند مي

 . دانست604"بواسطه برخي مصالح"صدر،  اش را از بني  گهگاه و صوري بعدها آقاي خميني خود نيز، طرفداري
از  60 تا خرداد    58اي بود كه گام به گام  از اسفند            صدر پروژه   بر زمين زدن بني   . كرد  آقاي خميني نقش را به خوبي ايفا مي       

صـدر بـه رياسـت جمهـوري در           اي كه پيش از انتخاب بني       جلسهاالسالم محالتي درباره      حجت. شدتعقيب  اهللا   سوي آيت 
  :گويد حضور آقاي خميني برگزار شده بود مي

راجع به بني صدر آقاي سيد ابوالفضل شروع كرد صحبت كردن كه ايشان در مجلس خبرگان اين طور بوده، امام فرمود                     "
رييس جمهور در جمهوري اسالمي كاره اي نيست، همه كـاره دولـت             . برويد مجلس را قبضه كنيد    خيلي مهم نيست، شما     

 605".است و مجلس
ارزش    كـه چـرا جـان سـربازان را آنقـدر بـي             بـه ايـن   دوست كه در پاسخ        رفيق  محسن پس از اظهارات عجيب و غريب     

) مطهري فعلي (جايي بود تا در مسجد سپهساالر     ، اين بار نوبت ر    "سربازان ما يكبار مصرف هستند    ":پنداريد، گفته بود    مي
 :جمهور را آشكار كند نيت باطني و نهايت ضديت با رئيس

. گران را بكار گرفته است      تر با نهادهاي انقالبي پيروز شويم بهتر از اين است كه با ارتشي پيروز شويم كه كودتا                   ماه دير  6"
 606".هيمخوا آن پيروزي كه اين ارتش بدست آورد نمي

 :صدر بود نيز گفت ين خميني، نوه آقاي خميني كه از طرفداران بنيحس
گويند خوزستان و حتي نصف ايران برود بهتر از ايـن اسـت               آنها شنيدم كه مي    م از ام و خود   من خودم با آنها بحث كرده     "

 607".آخرين شانس اين جمهوري بني صدر است. صدر حاكم شود كه بني
 : فروهر اين طرز تفكر را مورد انتقاد قرار داد و گفتحزب ملت ايران به رهبري داريوش 
ناشايستگي دست اندركاران حكومت و رقابت هاي زيانبخش آنان كار را بدانجا رسانيده است كه براي انحصـار داشـتن                    "

  608".افتخارها، سامان يافتن جبهه ها را خوش نمي دارند
 :صدر به همين نكات اشاره كرد و گفت بني
 609".صدر است اي از دست رفتن خوزستان گواراتر از پيروزي بنيبراي يك عده "
نند پيروزي، پيروزي رئيس جمهوري است و ايـن   ك خواهند به هر قيمت شكست بخوريم، فكر مي        اي هستند كه مي    عده" 

   610".برايشان غيرقابل تحمل است
  611".در واقع هدف از ادامه جنگ ظاهرا جز اين نيست كه مواضع تحكيم گردد"
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 محسن رضايي، نيت واقعي جناح خود را از ادامه جنگ آشكار كرد و مهر تائيدي بـر  ،صدر  سال پس از بني 14كه    الب آن ج
 :صدر زد هاي بني حرف

 سال جنگ بيهوده    8گويند شش سال از       هايي كه مي    آن. شد  داديم، حكومت و انقالب تثبيت نمي       اگر جنگ را ادامه نمي    "
داديم حكومت اسـالمي و انقـالب از          كنند، بايد بدانند كه اگر به جنگ پايان مي          توصيف مي  2 و 6هاي جنگ را      بود و سال  

 612".بين رفته بود
اي به آقاي خميني همين موضوع را با وي درميـان گذاشـت و خبـر از نيـت واقعـي حـزب جمهـوري و               صدر در نامه    بني

 :همسلكانش داد
دامه جنگ هستند اما نه براى تحصيل پيروزى بلكه بـردن ايـران بـه    اند، خواهان ا اين آقايان كه از پشت جبهه گشوده    "

 613".دنشود از شر بنى صدر راحت بشو كنند، شكست موجب مى خيال مى. شكست
ها حضور    از اين اتفاق    يكي. آمد جلوگيري كند    صدر مجبور بود تا از انحرافاتي كه به نام جنگ پيش مي            از سويي ديگر بني    

 :صدر دراين باره گفت بني! در دفاع از رزمندگان ايراني بودها  امام زمان در جبهه
اين امور را در اين عصر وزمانه تبليغ كردن در          !! اند، يك اسب سفيدي با شمشير به ما حمله مي كند            اسراي عراقي گفته   "

ـ   سازند و مي   البته آنها كه اينگونه امور را مي      . حقيقت انكار كردن نقش خود انسان است       جـواب ايـن    ،  ا كننـد  خواهند الق
شد وجلوي   آمد واينهمه ضايعات وتلفات به كشور وارد نمي        رود كه اين اسب سفيد بهتر بود روز اول مي          سئوال يادشان مي  

 614"!گرفت پيشروي دشمن را مي
قـاي  هـايش بـه آ      صدر در نامه     با آنكه بني   .قوا در جريان بود     جمهور از فرماندهي كل     جانبه براي بركناري رئيس     تالش همه 

اش را هم نوشته و امضـا كـرده در اختيـار              خميني قول داده بود كه بعد از تمام شدن جنگ كنار برود و حتي استعفا نامه               
هايي كه تمام نشدن جنگ را  آن. ، همچنان آماج حمالت حزب جمهوري و انحصارطلبان قرار داشت      615اهللا گذاشته بود    آيت

پنداشتند، تمام تالش خويش را به كار بستند تا از سامان يـافتن                 وش مي براي تثبيت حكومت خود و كنار زدن مخالفان خ        
صدر بعدها در خاطراتي كه منتشر كردند، به نقش خـود در بركنـاري                مخالفان بني  . جلوگيري كنند  صدر  جنگ توسط بني  

صـدر    دربـاره بنـي  صدر از فرماندهي كل قوا اذعان كرده و به رفت و آمدهايشان نزد آقاي خميني جهـت زدن راي او       بني
 :اشاره كردند
پرورش و  اهللا يزدي و آقاي اي و آقاي هاشمي رفسنجاني و آيت اهللا خامنه روزي ديگر من و آيت":كند  نقل مياحمد توكلي

صـدر بـود،    همان مشـكالت بنـي   شهيد رجايي و مرحوم شيخ محمد منتظري، جلوي امام حلقه زديم، موضوع هم درباره
صدر پدر ما درآورده است و اكنـون هـم در ارتـش يـارگيري      بني:  روز غزلي از حافظ خواند و گفتاي آن اهللا خامنه آيت
براي ما مسلم شـده بـود كـه    " : نوشتاهللا منتظري يتآ 616".آينده خطراتي پيش بياورد كند، اين امر ممكن است در مي

در خصـوص    ":اي به آقاي خميني گفت      در نامه  رفسنجاني   هاشمي 617".كند آقاي بني صدر مساله جنگ را دارد سنبل مي        
فرمانده به خاطر ناهمـاهنگي و وحشـت از نيروهـاي خـالص             . جنگ و فرماندهان ارتش، مطالب و احتماالت زيادي داريم        

اسالمي، مايل است نيروهاي غيراسالمي را در ارتش حاكم كند كه منافع مشترك پيدا كرده اند و نيروهاي خالص ديني را                     
فرمانده كل قوا شد، يك استراتژي خاصي را در  صدر زماني كه بني": گفتبهزاد نبوي و 618 ".صل نماينديا منزوي و يا منف

چنانكـه اطـالع داريـم،    . كنار گذاشتن عناصر مؤمن به انقـالب پيـاده كـرد    جهت حاكميت دادن ضد انقالب در ارتش و
ود باز گردند كه اجـازه پخـش مجـدد آن داده            اي منتشر ساخت كه تمام امراي بازنشسته ارتش بايد به سركار خ            اطالعيه
صدر، با استفاده از فرماندهي      بني. در واقع او سعي داشت زمينه را براي بازگشت دستگير شدگان ارتش هموار سازد             . نشد

كل قوا آنچنان جو تبليغاتي در ارتش بوجود آورده بود كه اكثر خلبانان ارتش مسئله را به شكل ديگري برداشـت كـرده                       
صدر پـس از ايـن    بني .چنانكه مسئله عرب و عجم را در رأس قرار داده بودند كه اين جريان از اصل، انحرافي بود. دبودن

كننـدگان كودتـا را زيـر     بالفاصله تحليلي از كودتاي نوژه را مطرح كرد تا اذهان عمومي را منحرف سازد و كشف ماجرا،
در حالي كـه  . بود تا متخصصين را از ارتش كنار بگذارند توطئه آمريكاسئوال قرار دهد و در اين رابطه گفت كودتاي نوژه 

  619".اي دستگير شدند دانيم كودتا واقعي بود ودر اين رابطه هم عده ما مي
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 :در اين ميان يداهللا سحابي با اعتراض به مخالفان گفته بود
ه اسـت كـه حمـالت دشـمن را خنثـي            دلجويي به اين شـكل درآورد     با  اي را    صدر كه ارتش متالشي شده     كوبيدن بني "
 620". وانصاف نيستلنمايد، بر موازين عد مي
 پرواز  200توانست در يك روز        ارتش كه پس از پيروزي انقالب منهدم شده بود، اكنون مي           ،صدر و دلجويي او     به همت بني   

   621.هوايي عليه نيروهاي صدام انجام دهد
هـا    هـا و دالوري     اي به آقاي خميني به يكي از اين جانبازي          صدر در نامه     بني .كردند  ارتشيان با جان و دل از ايران دفاع مي        

 :اشاره كرد و نوشت
روم،  كنند و اينجانب دائم از اين پايگاه بĤن پايگاه مـى        خلبانهاى نيروى هوائى و هوانيروز، از فداكارى گذشته، انتحار مى          "

شـوم كـه     هاى آنها شرمنده مى    خودم از قيافه  . ز نوبت مرگ ما است    امرو: گويند اما هر روز بهم مى    . كنم آنها را تشويق مى   
 622".ممكن است فردا ديگر آنها را نبينم

صـدر از    را با ضـمانت شخصـي بنـي       دلير نيروي هوايي كه اكث    خلبانان  . نيروي هوايي در جنگ استادانه عمل كرد      در واقع   
 1200.ازي دعوت به كار شده بودند، سنگ تمام گذاشتند        ها آزاد شده بودند و با درايت سرهنگ فكوري پس از پاكس             زندان

 تنها اشك    خاطره يكي از اين خلبانان     .دادند   پرواز انجام مي   40-30خلبان نيروي هوايي در هرماه به طور متوسط هر كدام           
 :آورد را به چشمان مي

ز اول حمله عراق بـه ايـران از      رو.  پس از جريان تصفيه نيروهاي هوايي من بازنشسته شدم و به مرغداري مشغول شدم              "
 "سـوخو "ديدم دو هواپيمـاي     . آمدم به تهران كه بروم منزل       وض كه بين كرج و تهران است داشتم مي        عشاه   منطقه علي 

وقتي رسيدم  . متاسفانه دقايق بعد صداي بمباران را شنيدم      . در ارتفاع خيلي كم   . كنند  عراقي دارند از باالي سرم پرواز مي      
گفـتم    به خودم مي  . زدم  زار مي . رفتم توي اتاق، در را بستم و شروع كردم به گريه كردن           . صحبت نكردم منزل با هيچكس    

چـرا  : همسرم آمد به اتاق و از من پرسـيد        .توانم براي مملكتم كاري بكنم      چرا من در چنين شرايطي به عنوان خلبان نمي        
اگر تو را براي پرواز قبول كردند من حاضرم مرا به عنـوان  . كني؟ بلند شو و همين اآلن به نيروي هوايي تلفن بزن           گريه مي 

مـن  : گفتم. زنگ زدم به سرهنگ فكوري در ستاد هوايي       . گروگان آنجا نگه دارند و تو برو در جنگ عليه عراق شركت كن            
ا بدهيد تـا بـرم   ام را در ستاد هوايي  گروگان بگيريد و به من هواپيم      زن و بچه  . اگر به من اعتماد نداريد    . بازنشسته هستم 

 623".همين اآلن بيا اينجا: فكوري گفت. بجنگم
. جمهور بگيرنـد     متمركز شده بودند تا عنوان فرماندهي كل قوا را از رئيس           هاي خط امام و حزب جمهوري در مجلس        نيرو 

 :وا گفتصدر در پاسخ تالش مخالفان و وابستگان فكري و تشكيالتي حزب جمهوري در بازپس گيري فرماندهي كل ق بني
هـا را   ام و در برابر خطراتي كه اين آزادي هاي مردم را به خطر افكنده اين مدت كه من رئيس جمهورم، كداميك از آزادي   "

ي كـل قـوا را از رئـيس    هام؟ شما شب و روز مشغول توطئه هستيد كه عنوان فرماند كنند سكوت كرده تهديد كردند ومي  
خواهيـد تمـام عناصـر قـدرت در دسـت            ن كار را بكنيد؟ براي اين است كه مي        خواهيد اي  مي چرا. جمهور باز پس گيريد   

دانند كه در شرايط جنگ اين خيانت آشـكاري بـه كشورشـان اسـت و                 مردم مي . خودتان باشد؟ اين را مردم فهميده اند      
مان لحظه و    هر وقت وهر زمان كه مردم مرا نخواهند ه         ، من منتخب مردم هستم    .شود موجب از دست رفتن كشورشان مي     

 624".همان زمان خواهم گفت كه آسوده شدم و دنبال كار خويش خواهم رفت
. صدر قدرت را در دست گيرنـد        دغدغه با سرنگوني بني      در حقيقت جنگ فرصتي مناسب بود تا سران حزب جمهوري بي          

ـ     صدر موفق شود جنگ را با موفقيت تمام كند، ديگر هيچ            دانست اگر بني    حزب جمهوري مي   تواننـد بـه قـدرت        يگـاه نم
 جمهور به  شد و تا سر رئيس بايد از فرصت جنگ استفاده مي. برسند

طلـب در     اين گفته رجايي به خوبي بيانگر هدفي است كه جناح قدرت          . جنگ گرم است، او را از اريكه قدرت به زير كشيد          
 :پروراندند ذهن مي

  625".شوند در سايه آن مسائل حل مي. جنگ نعمت است" 
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هـاي تبليغـاتي حـزب        راديـو تلويزيـون، ابـزار     . از چندين طرف تحت فشار بود     . صدر قرص و محكم ايستاده بود       اما بني 
هاي شرع و ديوان عالي كشور، همه و همه دست بـه دسـت هـم داده     هاي انقالب، دادگاه  پاسداران، كميته   جمهوري، سپاه 

 :كرد جانبه ايستاده بود و كمر خم نمي نها در برابر هجوم همه ميليوني مردم تك و ت11نماينده . بودند تا او را زمين بزنند
گوينـد   اند و مـي    دست و پاي مرا بسته     .كسي به مظلوميت من در حكومت، الاقل در تاريخ دو سه قرن اخير نبوده است              "

  626".گذارند من ميآيند و باز هم بندهاي تازه اي بر دست و پاي  با اين حال مي. جنگم ام و دارم مي و من پذيرفته! بجنگ
انقـالب، در    ، در جبهه ضد   طلبان قدرت  سازان ، در جبهه فرصت     در جبهه شايعه  : اما امروز در چند جبهه مشغول جنگيم      "

 627". خارجي و در جبهه جنگ نظامي،داخلي، سياسي، جبهه مشكالت اقتصادي
 چه رسـد بـه      ،ه ما اسلحه هم نفروخته اند     كند؟ خارجي ها كه تا حاال ب       جنگيم ، چه كسي به ما كمك مي        ما مظلومانه مي  "

  628".كنند انيدكه با ما چه مي د اي مردم، خود شما مي. اما داخل. كمك
تازه . زند زنند و او از روي ناچاري گاه فرياد مي         ماند كه به اونيش و سوزن به طور بي صدا مي           حالت من به حالت كسي مي     "

اي دارد بنـايي را   ت من به حالت كسي مي ماند كـه بـا تقـالي كشـنده            حال .آن فريادي هم كه مي زنم درباره جنگ است        
ديگر حاال آنچه را كه واقـع شـده         .اند   چند خشت ازبنا را فرو ريخته     ه  بيند كه هنوز خشت بعدي را نگذاشت       سازد و مي   مي

 629".گويم است را مردم مي دانند من چه مي
بايد بـراي پـيش بـردن        تمام دستگاه هايي كه مي    . نظير باشد  جنگيم در تاريخ بشري شايد بي      وضعيتي كه ما در آن مي     "

هرگز نشده كه دستگاه تبليغاتي مخالف يك فرمانده كـل          . كنند  به جاي آن مخالفت و ضديت مي       ،جنگ به ما كمك كنند    
 630".قوا باشد و چنان تبليغ كند كه جز تضعيف روحيه نيروهاي مسلح ما از كار آنان نتيجه اي حاصل نشود

هايشان در مجلس براي گرفتن حكم خلع         ضمن تالش . جمهور براي زدن او از چندين كانال وارد شده بودند           ن رئيس مخالفا
 631.گـذاريم   صدر خلع شد شما را به جاي او مي           فكوري گفته بودند كه اگر بني      سرتيپ و   تيمسار فالحي فرمانده كل قوا به     

هـاي    اي در پايگـاه     صدر با صدور اعالميه      و پس از عزل بني     ستادندجمهور اي   گرچه به آنان نيز كه تا آخرين لحظه با رئيس         
آور و    اي حيـرت    سانحه، در   60صدر در مهرماه سال      ماه پس از عزل بني     4 رحم نكردند و     نظامي از زحمات او تشكر كردند،     

دهان نظامي جـز     سقوط كرد و تمامي فرمان     نزديكي تهران  فالحي و فكوري در       نامجو، ، هواپيماي حامل كالهدوز،   مشكوك
 عنـوان  " موتـور هواپيمـا  4 از كار افتـادن همزمـان       " بعدها مقامات ايراني علت سقوط را        632.خلبانان در آتش سوختند   

 ." موتور هواپيما همزمان و با هم از كار بيفتد؟4شود   چگونه مي"پاسخ گذاردند كه  واين سوال را بي633كردند
مـردم بـه نظـاره نشسـته بودنـد تـا ببيننـد              . صدر داغ بـود     افترا عليه بني  بازار ساختن اخبار دروغ و شايعه و تهمت و          

 :آيد جمهور محبوبشان چگونه بر مشكالت فائق مي رئيس
كار را به اينجا رسـانيده      . شود مهوري مي ج  ي در اين نهادها به خصوص در سپاه پاسداران بر ضد رئيس           ئچه تبليغات سو  "

هـا گفتـه و آنهـا        جمهور به عراقـي    پاهي شنيدم محل تندگويان را رئيس      س اند كه يك نماينده مجلس گفته است از يك        
 634"؟ خدمت به سپاه است ؟ اين خدمت به اسالم است؟ءتا اين حد تبليغات سو ! اند اند و او را گرفته آمده

 و  خلـق و خـوي سـلطه گـري     ، كنم اين است كه در نيروهاي مسلح و بخصوص سپاه پاسـداران       ام و مي   آنچه من كرده  "
  635".اگراين خلق وخو بوجود آمد ديگر فاتحه انقالب خوانده است. يايد ناستبداد راي و حاكميت جويي به وجود

اي را آورده بودند كه بعد از ستايش فراوان ازخود گفته بودند هر وقت از                 عده ، آخر هفته در تلويزيون    هاي  شبدر يكي از  "
اين گونـه تبليـغ    .كند كي است كه دستگاه تبليغاتي در جنگ به ما مي         اين كم ! مفرماندهي اطاعت نكرديم موفقيت داشتي    

  636".كنند در اوج جنگ بر عليه ما مي
پس از مدتي ركود با ": گفت مي. خواند هاي اهللا اكبر، راديو گوش مي دادم داشت اطالعيه اي بنام سپاه مي بعد از فتح تپه   "

ـ   معلوم مي".ا باز پس گرفتيمآتش توپخانه و با كمك هوانيروز و سپاه اين منطقه ر           از نيـروي زمينـي   يـپ تد شود كه چن
فرمانـدهان  .مله لشگر دشمن هم زيـان بـارتر اسـت           حاين مسائل از    ! تحت فرماندهي چمران اصال در آنجا حاضر نبودند       

و آوريـم   ما بخـاطر شـما فشـار مـي    : گفتند كه سخت رنجيده و عصباني بودند مي   ارتش ديشب پيش من آمدند در حالي        
 637".كند بعد راديو با ما اينطور مي ،همكاري و هماهنگي مي كنيم
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. دگفته اند نيروهاي مسلح ما در خوزستان معطل مي كنند وعمل مي كنند براي اينكه در تهران قرار اسـت كودتـا شـو                     "
گند به خاطر شما    فرزندان مسلح ما كه در جبهه ها مي جن        . اينها بدانند با اين كارهايشان خوزستان از دست نخواهد رفت         

  638".ي كشنده موجب شود دست از جنگ بكشنداه جنگند كه اين حرف نمي
يكي از نمايندگان اهواز گفته است با اينكه سه هفته است امام گفته اند بايد محاصره آبادان شكسته شود ولي تا كنـون         "

و توانايي شكست محاصره را هم داشته اند،        اين حرف بدين معني است كه نيروهاي آماده اي آنجا بوده اند             . اين كار نشده  
  639" !كنند اما دست روي دست گذاشته و تماشا مي

 مهاجمين به سوسنگرد     با اعزام نيروي هوايي براي سركوب     گفته است آقاي بني صدر      سرهنگ فكوري   نقل كرده اند كه     "
سرهنگ فكوري پرسـيدم معلـوم       من از    .مخالفت كرده است و اين عمل باعث موفقيت دشمن در سوسنگرد گشته است            

 " چطور يك كسي مي تواند خود را مسلمان بداند و اين همه دروغ بگويد؟              .شد اين هم مثل بقيه حرفها كذب محض است        
640 
اداره اطالعات ارتش چند ماه پيش نواري از گفتگوي دو تن از مسئوالن اطالعات سپاه پر كرده بود كه در باره ترور مـن                        "

 . از جبهه غرب بـه اينجـا بكشـيم و تـرورش كنـيم              سركشيخواهيم او را به عنوان       مي: گفت لي مي او. گفتگو مي كردند  
ـ           قت كرده است؟ اولي گفت موافقت مي      ايد؟ مواف  همخاطبش پرسيد امام را چه كرد      دا گيريم و اگر هم نكرد يـك فقيـه پي

  641".گيريم كنيم و اجازه مي مي
م يخواهيم بگوي  گفتند ما مي   .جمهور راهپيمايي كنند   به جانبداري از رئيس   اي از نظاميان پيش من آمدند وخواستند         عده"

هـا، اصـرار     پيمـايي  ام، بهتـرين راه    دانيد چه كرده   واهيد بگوييد كه مي   خ  يگفتم اگر شما م   . كشيد كه شما چه زحمتي مي    
دنـاكي بـدنبال     هر ساعت تاخير ممكن است بـراي مـيهن مـا سرنوشـت در              .وسماجت در بهتر و سريعتر جنگيدن است      

  642".آورد
 :هاشمي رفسنجاني نيز نقل كرده بود كه

صـدر   ديده شده است كه ميان يك سرهنگ و بني]صدر او را ترفيع درجه داده بود كه بني[شب قبل از شهادت شيرودي   "
  643"!كوپتر از كنار بوده است نه از جلو تماس تلفني مشكوكي برقرار شده است و جهت تيرخوردن هلي

صـدر از     بني. بازي است   صدر در جبهه مشغول الواطي و زن        گفتند كه بني  .كردند  تي از تهمت جنسي نيز دريغ نمي       ح ،ها  آن
 :گويد اهللا داشته است مي  آيت مالقاتي كه با

. همسرم آميزش نداشتم  رفتم پيش خميني و مثل اينكه منفجر شوم گفتم من تا امروز در تمام عمرم با هيچ زني غير از                     "
آدمي كه همه چيزش را گذاشته وتوي جبهه مي رود كه وطنش را حفظ كند درجبهه اي كه آدمي با                     .كنند الت مي اينها رذ 

چشم خود مي بيند انساني شاد وخندان و لحظه بعد شاهد آن است كه بر اثر اصابت توپ و موشك ذغال شده اسـت، در                         
  644".سازند ها برايم ميزور چيگذرد و اينها در تهران نشسته اند اين ج جبهه اينطور بر من مي

 كه حاكميت يكدست شده بود و 60پس از خرداد .  ادامه دارد نيزصدر ادامه داشت و تا امروز       ها پس از عزل بني      اين تهمت  
هـا و     هـا، راديـو، تلويزيـون و كتـاب          ها، روزنامه   جمعه  اعم از وسايل ارتباط جمعي، تريبون نماز      (تمامي ابزارهاي تبليغاتي  

 نظيـر   .ها گشـت    ها و نوشته    بند تمامي گفته     ترجيع "صدر  خيانت بني "  عبارت مبهم  به قبضه آقايان درآمده بود،    ) مجالت
  : شدتكراراين جمله بارها و بارها 

  ٦٤٥".كنيم  آنها گفته بودند تو بيا ما كشور را به تو تسليم مي.اصالً اينها به صدام خط داده بودند"
 بود  646"حرامي" و   "كافر"،"ملعون" صدرِ   اگر اين بني   ه راستي پرسيد خيانت را كه كرد؟       اما اينك پس از سه دهه بايد ب       

كرد و مانع پيروزي و پيشروي بود، پس چرا پس از عزل او، نيروي ما ظرف سه ماه حتي يك پيروزي كوچك                        كه خيانت مي  
گـذارد   كند و نمـي  دهد و خيانت مي    نميصدر بود و گناه به گردن او بود كه اسلحه             نيز بدست نياورد و اگر همه مشكل بني       

 چطور است هر نبردي را كه       ها بود؟   سال خرمشهر در دست عراقي      خرمشهر را بازپس گيريم، چطور پس از رفتن او تا يك          
صدر با ارتش فرماندهي كرده است با خيانت او و شكست همراه شده اما هر عملياتي كه سربازان دلير سپاه پاسداران                       بني

اند با رشادت و فداكاري فرمانـدهان بـه پيـروزي             اهللا در آن شركت داشته      المي و جان بركفان غيرتمند حزب     جمهوري اس 
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جمعـي بـه راه       هـاي دسـته     ها را سلب كردند، اعـدام        آقايان بر مسند كار كه آزادي      خيانت را كه كرد؟   اند؟    معنوي رسيده 
 سـال ادامـه دادنـد،       8د، استبداد را حاكم كردنـد، جنـگ را          ها را بستن    گاه و قتلگاه ساختند، روزنامه      انداختند، شكنجه 

 با آمريكا واسرائيل سازش پنهاني كردند،      ميلياردها دالر به اقتصاد كشور لطمه زدند، انقالب را از مسير خود خارج كردند،             
 ايجاد كردند، به    هاي معصوم اين كشور را  براي تثبيت قدرت خويش به كام مرگ فرستادند، اختناق                 هزار تن از جوان    400

ترين  گناه را به جرم يك اعالميه و يك روزنامه زير وحشيانه           كشي به راه انداختند، جوانان معتقد و بي         نام اسالم و دين آدم    
ها كشتند و پول گلوله را از مادر دردمندشان گرفتند و نشاني خاوران را دادند، منابع و مخازن نفتي و غيرنفتي و                        شكنجه

 ساله ايران پس 30ريخ ما را به تاراج بردند، ايران را ويران كردند، اگر خيانت نكردند پس چه كردند؟ در تا    ميراث فرهنگي   
از انقالب، تعداد افرادي كه در حكومت راه يافتند و در مقابل استبداد و انحصار ايستادند و تـاوانش را نيـز پرداختنـد از                         

كـه بـه قـدرت و پـول و مقـام و       آن. صدر است   سيد ابوالحسن بني   شاخص اين جريان  . كند  انگشتان دو دست تجاوز نمي    
 در اوج به نفع مردم كنـار كشـيد، تـا آخـرين     ،آهنگ آنان شود  آواز و هم    توانست هم   ماندگاري نه گفت و در حالي كه مي       

 حجـت را بـر       از مقام رياست به سادگي گذشـت تـا         .ها پاي فشرد و خود را به استبداد و اختناق نفروخت              لحظه بر آزادي  
ها كه قدرت را تصاحب كردند و با اهرم زور انقالب را به بيراهه كشاندند، فـاز دوم را كـه                        آن .صاحبان قدرت تمام گرداند   

خيانـت  "صدر با عبارت  ضربه به اعتبار و حيثيت بني .مال كردن طرف مقابل، در همان ابتدا آغاز كردند  عبارت بود از لجن   
هـاي آغـازين      آزادي و استبداد در بحبوحه سال     افكار عمومي را از تقابل       تا   تمرين و تكرار شد   ها    ، در اين سال   "صدر  بني

 هـركس بـه راه او رود،   "صدر را آغاز كردند تا القا سازند كه        هاي منظم حمله عليه بني      با ضرباهنگ . انقالب منحرف سازد  
 ها، در    آنها كه در اين سال    . اند  ات ديگري نيز قابل تامل     اما در اين ميان نك     ".جز فرجامي اينچنين، در انتظارش نخواهد بود      

اي   هاي سانسور خبري، مدام اتهام خيانت را مطرح كردند يكبار از خود نپرسيدند كه كدام فرمانـده                  ترين سال   وحشتناك
 كـه   چه؟ يعني يك ارتش زير صفر را به جايي برسـانيد            خيانت يعني  647 "خواهد كه لشگرش شكست بخورد؟       مي در دنيا 
 ؟هاي اشـغالي را پـس بگيـرد          درصد زمين  50 و با هيچ،   سال در مقابل حمالت بزرگترين لشگر خاورميانه مقاومت كند          يك

 پيروزي برپا كند،     اي به تهران برسد و جشن       هفته  خواهد يك   يعني با يك ارتش درهم كوبيده شده در برابر لشگري كه مي           
 كاري كه عرفات    گويند خيانت؟ كجاست عدل؟ كجاست يك جو انصاف؟         ن مي به اي بايستد و نيروهاي عراقي را عقب راند؟        

عيار از خاك ميهن در ميـان آن همـه فشـار و هجـوم                  اگر دفاع تمام   كند، خيانت است؟     ياد مي  "معجزه"از آن با عنوان     
زگار تجـاوزات   ها را به سوگ بنشينيم كه در رو         ها براي تسخير قدرت اسمش خيانت است پس بايد ديگر مرگ واژه             جناح

جمهوري كه پوتين به پا و دست از جان شسته در             اگر دفاع با چنگ و دندان رئيس      . كنيم  ها زندگي مي    پياپي به حريم واژه   
ها اسمش خيانت است پس     اگر اين . رود نامش خيانت است پس ديگر واي بر ما و واي بر شما              جبهه ها به استقبال مرگ مي     

هاي آبي    هاي معصوم و گرفتار كردن بهترين فرزندان اين مملكت در تله            ي تيغ بردن طفل   ها و جلو    روي مين دواندن جوان   
 راه  "پايان با شعار     و درگير كردن ملت با جنگي بي        ساله 8هاي مملو از قير مذاب در حمله به بصره و فاو در جنگ                و گودال 

است  اي تكرار شده  وعمليات و حمله  مسئلهقدر اين ماجراي خيانت بر سر هر    آن  اسمش چيست؟  "گذرد  قدس از كربال مي   
المثل قـديمي     به قول آن ضرب   . حتي علي شمخاني، وزير دفاع اسبق جمهوري اسالمي را هم به واكنش واداشته است             كه  

 ....:عزا چه عزايي است كه
بني صدر شكسـت  ؛ يعني هرگز هدف قبول ندارم شود،  من شخصا بعضي از آنچه را كه به عنوان ماجراي هويزه نقل مي"

پيروزي، مي توانست همه مخالفين خود را حذف نمايد و مسلم  او كسي بود كه با بدست آوردن يك...عمليات هويزه نبود 
انديشـي اسـت اگـر اعـالم شـود       ه اين نهايت ساد .آگاهانه شكست در يك عمليات را بپذيرد است كه هرگز حاضر نبود

صدر تمام تدبير خود را به كار گرفت كه عمليـات   بني. است در آن خيانت كردهصدر  مليات هويزه، عملياتي بود كه بنيع
  648".صدر در آنجا بود حضور داشتم اتاق جنگي كه بني من خودم در .هويزه موفق شود

هـاي    صدر در رسانه    رغم هجوم تبليغاتي و تكرار هميشگي خيانت بني         ها و افتراها اين است كه علي        نكته جالب اين دروغ   
گـاه    هـا درمـورد شـخص هـيچ         گيري  شان در تصميم    غاتي دولتي، مردم نشان دادند كه شعور اجتماعي و عقل جمعي          تبلي

 .ت نشده استمرعوب و مجذوب تبليغا
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ها، جانبازان و     خواستند وبس، مهم كشته      انحصارگرايان و استبدادطلبان كه تنها قدرت را مي        ي تيپ فكر   در حقيقت براي  
سـرباز  "تفكـر . تـي مبه هـر قي   . صدر بود   مهم كنار زدن بني   . عي و خسارات مادي و معنوي نبود      ضربات اقتصادي و اجتما   

هايي بـه      نامه صدر در   بني.  در اعماق ذهن جناح مقابل رسوب كرده بود        " به بهشت فرستادن سربازان    " و   "بار مصرف   يك
 :نويسد  ميمورد صيادشيرازي در آقاي خميني و منتظري

، او را    درجه ارتقاء به او دادم     سه. رد بود و مرحوم دكتر چمران او را به اينجانب معرفى كرده بود            آقاى صياد شيرازى سرگ   "
با آنكه فرماندهان ارتش مخالف بودند، .  . و مأمور كردستانش كردم و گذاشتمش لشگر را در اختيار3، كردمسرهنگ تمام 

ايت و اعتراض شد كه مگر ما نظاميان مـوش آزمايشـگاه             بدفعات شك  .جوهر باشد  گفتم بلكه راست باشد و او مردى با        مى
هـا    اين بـود كـه باتجربـه   مجواب. سپاريد هستيم كه بدست افسر توپخانه كه نه درس ستاد فرماندهى و نه تجربه دارد مى   

در تهران به كارهاى ديگر مشـغول        خبر رسيد كه     .شود كمكش كنند و موجب هماهنگى و همكارى ميان سپاه و ارتش مى           
تزلـزل و خشـم فرمانـدهان       . آوردند  و هر روز گزارش گفتگوهايش درباره عزل فرماندهان و همه كاره شدنش را مى              هدش

 در كردستان مصـيبت بـر مصـيبت     سرانجام.شد تا بدانجا كه دسته جمعى آمدند و گفتند استعفا ميدهيم   نيروها زياد مى  
 تن از آنها را بـه       457 نفرى را به سردشت برده و        500يك گروه   : افزود و مصيبت آخرى كه ببار آورد، غيرقابل اغماض شد         

 و روحيه نظاميـان را بكلـى خـراب كـرده بـود       ميليون تومان پول و بسيارى از ابزار جنگى از بين رفت    45و  كشتن داده   
وع تبليغات بر    براى جبران عدم كفايت، درخواست بمب ناپالم كرد و امروز در دنيا موض             .ارتشيان با او بغايت دشمن شدند     

 در  .سـوزانيم  ضد جمهورى اسالمى ما شده است كه در حكومت مذهبى، هموطنان مسلمان خود را بـا بمـب ناپـالم مـى                     
اى كه ببـار آورده       از او در باره فاجعه     .ش كردم احضار،  ]درباره حادثه سردشت  [.كردستان بر نفرت عمومى از او افزوده شد       

پرسيدم مگر خداوند شما را مأمور فرستادن جوانان مـردم          ! خشكم زد ! روند ت مى پاسخ داد به بهش   . بود، توضيح خواستم  
 649 ".است؟ دستور بركنارى و محاكمه نظامى او را دادم به بهشت كرده

 : اين طرز تفكر و يادآوري ارزش جان انسان گفتانتقاد شديد ازصدر با  بني
گاه و با دانش نظامي و معتقد را فرمانـده كنـيم و او تلفـات    بهتر است كه ما آدم آ     . ما مسئول جان اين انسان ها هستيم      "

تا اينكه كساني را بگذاريم كه برايشان جـان افـراد           ،  دليل به خطر نيافكند    جا و بي   ندهد و جان برادران و فرزندان مارا بي       
ـ  پروري ضع   خواهند با عنوان كردن شهيد واز راه شهيد        صت طلباني هستند كه مي    راما ف . قيمت ندارد  ن يعنـي   اف خودش

 650".نبود دانش فرماندهي و ضعف فرماندهي را بپوشانند
هاي ساعت حكومتش بـا سـرعت بـه           دانست عقربه   صدر در اين جهت بود كه جنگ را خاتمه دهد چه مي             تمام تالش بني  

شود و مردم ايران     باري عملي مي     به طرز خفت   ،گذرد  شوند و اگر او برود، شعار راه قدس از كربال مي            نقطه پايان نزديك مي   
جنگ تحميلي در صورت ادامـه پيـدا كـردن و    " او ضمن بيان اينكه. گردند به يك جنگ فرسايشي و دراز مدت دچار مي  

 :گفت، "طوالني شدن به فرسودگي كامل نيرو هاي ايران و عراق مي انجامد
 651".تاخير جنگ زيان است"
  652". زده دچار فقر و پريشاني گردندردم جنگنبايد بگذاريم كار جنگ مثل سرنوشت گروگانها شود و م"
اين آخرين فرصـت    :  رئيس جمهور گينه و عضو ميانجي صلح كنفرانس اسالمي كه به تهران آمده بودگفتم              ،به سكوتوره "

تان من وجود داشـته        سعي كنيد هر چه زودتر موافقت صدام حسين را بگيريد چون معلوم نيست در سفر بعدي                .شماست
   653".توانيد برگرديد ايرانتا شما بباشم 

 :گويد صدر در اين مورد مي بني.  با پيشنهاد صلح گروه غيرمتعهدها، شوراي عالي دفاع با كمي تغييرات آن را تصويب كرد
ـ   ي المللني بياز مرزها] عراق ورانيا[ني طرفي نظامي قرار بود قواشنهاديبنا بر آن پ"  يني به اندازه تـوپ رس عقـب نش

ـ ي خم ي كشـور بـه آقـا      ي خبرگان نظـام   . ميليارد دالر بپردازند   25د كه به عنوان غرامت به ايران        ش ناي قرار بر    .كنند  ين
 مي فرصت را از دست بـده     ني است و اگر ا    راني ا ي برا ي و نظام  ياسي س يروزي پ ني فرصت و بهتر   ني بهتر نيا:  دادند حيتوض

 سرانجام مجبـور بـه      ،ميستي اسلحه ن  هي ما قادر به ته    دي   به دليل محاصره اقتصا    نكهيبا توجه به ا    ، كند دايو جنگ ادامه پ   
 آقاي خميني با اين پيشنهاد موافقت كرد و گفت فقط كاري كنيد كه اسمش               . شد مي جنگ در شكست خواه    اني پا رشيپذ
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 آذربايجـان آمـده بودنـد اينجـا و بـا صـلح       همين حاال دو اتوبوس از روحانيون    .  مخالفند "صلح"بسياري با   .صلح نباشد 
توانند، رودرروي مـردم بـا صـلح          اين آقايان هم اگر مي    . شود گذاشت   گفتم روي صلح اسم ديگري نمي     .كردند  الفت مي مخ

 كه رئيس هيئت بود تلفن كرد و گفـت كـه مـا              ]ايزيدور ماكالمير [ ، وزير امور خارجه كوبا    .بكنيدپس  گفت  . مخالفت كنند 
 654".آئيم ران مي خرداد به اي26جواب موافق عراق را هم گرفتيم و روز 

 را به سود منافع ايران ارزيـابي مـي كنـد و             655 پيشنهاد هيأت كشورهاي غيرمتعهد    ،اي به آقاي خميني     صدر در نامه    بني
 :گويد مي
  656".ما بكنند هاگر بنا را بر صلح بگذاريم، بهتر از اين پيشنهاد، پيشنهادي ممكن نيست ب"

 آقـاي خمينـي رفتنـد و بـا بيـان            داي و رفسنجاني نـز      هشتي، خامنه اهللا، سه چهره معروف، ب      پس  از جلب موافقت آيت     
صدر    بني .، راي او را بازگرداندند    "صدر پيروز، سوار بر تانك به تهران بيايد شما هم ديگر حريفش نيستيد              اگر بني ":اينكه

ي زب جمهـوري رو   دانست كه اگر ح     مي. كرد تا در اين آخرين روزهاي حكومتش كار جنگ را تمام كند             به شدت تالش مي   
 رفسنجاني نيز در خاطراتش به      . طوالني خواهند كرد   ،هاي حكومت مستحكم گردد      كه پايه  كار بيايد، جنگ را تا آن هنگام      

 :گويد كند و مي صدر براي صلح اشاره مي خواست بني
انـد كـه آن را    مايل ها و آقاي بني صدر     ها صحبت كرديم، بعضي نظامي      با رجايي در مورد پيشنهاد هيات صلح غيرمتعهد       "

  657".بپذيرند
پيمـايي امـروز و      اتمه دهد و صلح كند ولـي شـعار راه         صدر در كارنامه ديروز نوشته مايل است كه به جنگ خ           آقاي بني "

 658 ".م يقينا راه را بر او بسته استاظهارات اما
ربازان وفرماندهان ارتـش    ز س  تن ا  30000 كه با شهادت      فتح خرمشهر  زپس ا  سال گذشت و     1اين موقعيت از دست رفت تا       

گيـري    بـازپس  هفتـه پـس از       3 اما آقاي خمينـي      . ايجاد شد   بهترين فرصت براي صلح و دريافت غرامت       ، 659بدست آمد 
 :خرمشهر فرمودند

لكن بدون نجات كشور عراق از ايـن        . خواهيم كه قدس را نجات بدهيم       ما مي . ما بايد از راه شكست عراق به لبنان برويم        "
  660".مقدمه اينكه لبنان را نجات بدهيم، اين است كه عراق را نجات بدهيم. نمي توانيم] بعث عراق [حزب منحوس

 :پيش، با اين طرح به شدت مخالفت كرده بود و گفته بودسال  يكصدر  بني
 كـه مـا     خواهيم جنگ را ادامه دهيم تا رژيم عراق برود، رژيم فالن برود، فـالن تغييـر و تصـوري                   اين حرفها كه ما مي     "
 ثانيـا هـيچ ملتـي حاضـر     .كند خواهيم بشود، ظاهرا شعار جالبي است اما اوال افكار عمومي دنيا را بر ضد ما بسيج مي  مي
شرايط را اگر   . اگر هم حاضر شود، ما اگر انقالبي هستيم نبايد بپذيريم         . شود ما نقش قيم و متولي را براي او بازي كنيم           نمي

مـا بايـد در حـدومرز حقانيـت خـود      . شعارهاي ظاهرفريبِ پرزيان ندهيد  .كه به ما بپيوندند   خود مساعد ديدند آماده اند      
  661".بايستيم

 :اما آقاي خميني نظري جز اين داشت
هـيچ  ...مصالحه با جنايتكار و سازش با جنايتكار، اين يك جنايتي است بر مردم متعهد و يك جنايتي اسـت بـر اسـالم                 "

  662" ايجاد شودسالم و غيرمسلم بايد صلحمسلمي نبايد خيال كند كه بين ا
اينكه بگوييم تنها خرمشهر يا شهرهاي ديگر آزاد شد، تمامي          ... شناسد  جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي         "
 663".المي در جهان فقر و گرسنگي استالمللي اس كردن اهداف بين هدفمان پياده. گراهاست ها خيال باطل ملي اين
 رفتن حزب بعث ادامه خواهيم داد، اين جنگ تا پيروزي ادامه خواهد يافت و كسـاني كـه بـا جنـگ                        ز بين جنگ را تا ا   " 

 664".مخالفند، خالف رضاي خدا است
اهللا تا رسيدن به اين هدف فاصله چنداني نمانده است و           به سقوط صدام نخواهد نشست و انشا      تب جنگ در كشور ما جز       "

 665".اند طلب شده خواران صلح ايم، صدام و جهان دهاكنون كه به مرز پيروزي مطلق رسي
 : روزها گفت اهللا منتظري درباره خاتمه دادن جنگ و ماجراهاي مربوط به آن آيت 
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وقتي كه خرمشهر را فتح كرديم و اينها را بيرون رانديم احساس كرديم كه نيروها بخصوص ارتش انگيزه داخل شدن در                     "
ما تا حاال جنگ كرديم كه دشمن را از كشورمان بيرون كنـيم ولـي حـاال اگـر                   : فتندگ خاك عراق را ندارند، خودشان مي     

بخواهيم در خاك عراق برويم اين كشور گشايي است و انگيزه نداشتند، روي همين اصل هم من همان وقـت پيغـام دادم                       
ـ  كه هر كاري مي  ابي بـراي غرامـت بـه    خواهيد بكنيد حاال وقتش است و حمله كردن به عراق درست نيست، آن روز حس
رويم عراق را    كردند كه االن مي    آماده بود، ولي آقايان فكر مي      كشيدند و شرايط   دادند و منت ما را هم مي       كشور ما پول مي   

ما بعـد از فـتح خرمشـهر مرتـب        . ولي خوب رهبري با امام بود و نظر ايشان مقدم بود          . كنيم   گيريم، صدام را نابود مي     مي
 بعد از فتح خرمشهر هشت نفر از سـران كشـورها            .از طرفين كشته شد، كاري هم از پيش برده نشد         شهيد داديم، مرتب    

 پشت سر امام در تهران نماز خواندند، ياسرعرفات بود، احمد سكوتوره بود، ضياء الحق بود،اينها اصرار داشـتند                   666آمدند
اطت آنها قبول شده بود ما در موضع باال بـوديم و            كه امام جنگ را پايان بدهند ولي امام قبول نكردند، همان وقت اگر وس             

 667".توانستيم خسارت بگيريم و عراق را محكوم كنيم، ولي متاسفانه آن فرصت را از دست داديم مي
داند كه پيش ازفتح خرمشهر    كشور مسلمان مي   8صدر، اين خاطره منتظري را مربوط به بار اول مسافرت سران              گرچه بني 

 668.انجام شده بود
 :گويد تظري در جاي ديگر درباره ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر ميمن
 پس از فتح خرمشهر به دفتر ايشان پيغام دادم كه ارتش انگيزه ورود به خاك عراق را ندارد و به عالوه ما را متجاوز بـه                           "

ر حـالي بـود كـه       ايـن د  ؛  آورند و تجاوز از هر كه باشد محكوم است، پس بجاست مقدمات صلح فراهم گـردد                حساب مي 
پـس از پيغـام     . كشورهاي عربي زياد بر صلح اصرار داشتند و حاضر بودند خسارتهاي ايران را تا اندازه اي جبران نماينـد                  

  669". استمن، شنيدم برخي گفته بودند فالني بوي دالر به مشامش خورده
گذارنـد   نمـي . دهند به خدا فريبتان مي   ":دياسر عرفات، رهبر آزاده فلسطينيان، به پيش آقاي خميني آمده بود و گفته بو             

  670".حساب و كتاب نيست دنيا آنقدر بي. گذارند صدام به تهران برسد  همچنان كه نمي.هيچوقت پاي شما به بغداد برسد
 :كند طور ياد مي عرفات از آن جلسه اين

 رؤساي جمهور پاكسـتان، گينـه و   پس از فتح خرمشهر به ديدن خميني رفتم و با خواندن نماز در پشت سر او به همراه                 "
بنگالدش به طور تلويحي به او گفتم كه اينك تو امام اُمت اسالم هستي، و الزم است همچون يك رهبر وقائد رفتاركني و                       

خميني اما نگاهي تند به من كرد و گفت برويد خود را اصـالح كنيـد تـا بلكـه در زمـان                       . از ورود به خاك عراق بپرهيزي     
 671".ايي هم به شما بدهيمسازي قدس جآزاد

خيـز منطقـه بـه     ميلياردي كه قرار بود از سوي كشورهاي نفت      60همچنين آقاي هاشمي پس از ردكردن پذيرش خسارت         
 : و بعد از فتح خرمشهر گفت672ت از طرف صدام به ايران داده شودعنوان غرام

ضي كيفر متجاوز و تنبيه صدام نباشيم؟ فـردا         شود كه امروز به جمهوري اسالمي بگويد ما متقا          انصافي پيدا مي    كدام بي "
توانيم بدهيم؟ هيچ چيز جز سقوط صـدام و            فداكار عضوباخته را چه مي     ناگر صدام در عراق بماند ما جواب اين همه انسا         

هر نوع عوض مادي را ما بگيريم       .به دل جانبازان و خانواده شهدا آرامش ببخشد       تواند     نمي ايجاد حكومت اسالمي در عراق    
   673". خسارت عظيمي كه ما ديديم نيستباز هم قابل مقايسه با اين
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 1361جسد سرباز ايراني در نزديكي بصره، تيرماه 

 
 از دو كشور ايران و عراق خواست كه         61 خرداد   20دو هفته پس از فتح خرمشهر، رئيس هيئت صلح كنفرانس اسالمي در             

ه دهند و نيروهاي خود را براي دفع تجاوز اسرائيل به يك كشور مسلمان              با توجه به تجاوز اسرائيل به لبنان جنگ را خاتم         
اي صادر كرد و آمادگي عراق را براي عقب نشيني فوري نيروهاي خـود                 اعالميه 61 خرداد   20صدام در تاريخ    . آماده سازند 

نشيني ظرف دو هفته به پايـان       او اعالم داشت كه عقب      . المللي شناخته شده در قرارداد الجزاير اعالم كرد         تا مرزهاي بين  
براي حل اختالفات نيز مذاكره مستقيم يا ارجاع به سازمان كنفرانس اسالمي يا جنـبش غيرمتعهـدها يـا                   . خواهد رسيد   

هاي پس از جنـگ   در سالترين  موقعيت نظامي خود   عراق در اين موقع ضعيف    . شوراي امنيت سازمان ملل پيشنهاد نمود     
نشيني نيروها به     بس و عقب     شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه خواستار آتش        512 قطعنامه   61 تير   21 در   674.قرار داشت 
فرداي  675.عراق بالفاصله قطعنامه را پذيرفت و ايران آن را رد كرد          . المللي شده بود، به اتفاق آرا تصويب شد         مرزهاي بين 
به خاك عراق تحت نام عمليات رمضـان شـروع          ، سياست تعرضي ايران با  نخستين حمله تهاجمي          61 تير   23 آن روز در  

 و دفـاع     ادامـه يافـت    68 فـروردين    28 تا   ،676 عمليات در خاك عراق    50 با   اين سياست . شد كه با شكست مواجه گشت     
ترين روش ممكن، نگذاشت حتي يك   صدر در طول ده ماه مديريت جنگ در انساني          بني .مقدس بدل به حمله نامقدس شد     

هـا هاشـمي رفسـنجاني فشـار          حـال آنكـه فرمانـدهان سـپاه و در راس آن           . ق شليك شود  توپ به سمت شهرهاي عرا    
گيرد، ايران نيز مقابله به       خواستند تا همانطور كه صدام، شهرهاي ايران را هدف مي           هاي سنگين مي     و اسلحه  677آوردند  مي
ها را به سمت شهرها و منـازل          توپهاي سنگين،     صدر، با در اختيار گرفتن سالح       پس از بركناري بني   .  كند "تالفي" و مثل

بار ادامه دادن جنگ چنان اسـت كـه انتظـار             نتايج فاجعه  678.ها افزودند   مسكوني بصره نشانه رفتند و جنايتي بر جنايت       
 در جنگي كه دو سال بيشـتر  لتيبر طبق آمار دو.  كندراسترود ايران تا سده جديد شمسي از زير بار تبعات آن كمر          نمي

 هـزار  378 ، 679 هـزار كشـته  217هاني دوم و چهار سال بيشتر از زمان جنگ جهاني اول طـول كشـيد،         از زمان جنگ ج   
  و 683 ميليـون مـين خنثـي نشـده        16 ،682ميليون هكتار زمين آلوده به مـين      4 ،681 هزار مصدوم شيميايي   100،   680معلول
 بازگوكننده كـف حـداقلي       ،طبق عرف  و    گرچه اين آمارهاي رسمي است     . برجاي ماند   684 خسارت مادي   دالر ميليارد1000
 ميليـارد دالر و     2/97ميزان خسارات مستقيم وارده بـه ايـران،         حال آنكه طبق بيانيه سازمان ملل،       . ها و خسارات      كشته

با توجه به اينكه تعداد بسيار زيادي از سربازان ايراني            685.است ميليارد دالر برآورد شده      34535خسارات غيرمستقيم،   
هـاي   تعـداد كشـته  ر بصره و فاو و خاك عراق كشته شدند ودر كارون، دجله و فرات غرق شـدند،        پس از فتح خرمشهر د    

گاه پيدا نشد و اكنـون نيـز در قعـر     ها كه جسدشان هيچ  آن.رسد به مراتب بيش از رقم اعالم شده باشد    جنگ به نظر مي   
  كه به منظور اشغال ابوالخصـيب      5ليات كربالي    تنها در عم   .اند  نشان  ها و مناطق عملياتي در خاك عراق مدفون و بي           كانال
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 بـر طبـق      686.شد هزار كشته    30 در خاك عراق انجام شد، بنا بر گفته مقامات جنگ، سپاه ايران متحمل               در شرق بصره و   
 ساله، حدودا معادل يك     8هاي ايران در طول جنگ         تعداد كشته   كه به تازگي منتشر گشته است،      آمار بنياد شهيد رجائي   

 در طول اين هاي قاچاق وغيرقاچاق در بازارهاي قانوني و غيرقانوني به اين آمارها، بايد پول خريد اسلحه . نفر است  ميليون
 دهشتناك اقتصاد كشـوررا   فروپاشيت و كانون خانواده در اجتماع ونويهاي شديد به مع  ضربهاختناق و استبداد،    ،   سال 6

  .نيز اضافه كرد
 40 مطابق گفتـه آقـاي رفسـنجاني،         .تر به دانشگاه زده شد      تر و اساسي    ي، ضربه دوم شديد   همچنين بعد از انقالب فرهنگ    
طلبـان   دانـش رو سيل كثيـري از مسـتعدان و    ها به رزمندگان وسپاهيان اختصاص يافت و بدين درصد از سهميه دانشگاه  
   687.پشت درب كنكور ماندند

. در دنيا صدا كـرد    ) ايران كنترا ( با نام ايران گيت    ه بار آوردند،  رسوايي عظيم ديگري كه مقامات ايران در تجارت اسلحه ب         
فروش اسلحه را به ايران آغازكند و طبق برنامه اين          مطابق سازش مقامات ايران و رونالد ريگان، دولت آمريكا تعهد كرد تا             

 اعترافات مقامات دولت   با .ان فروخت  برابر قيمت اصلي به دولت اير      3ها را از طريق اسرائيل گاه تا          كار را انجام داد و سالح     
تـري     ابعاد وسيع   افتضاح كنگره آمريكا دادگاه و    و كشيده شدن بحث به       ر نورث والي از جمله    ، شهادت افسران رابط   ريگان

فارلين دست به      مك  رابرت  با رو شدن اسناد وافشاي زد و بند مقامات ايراني و آمريكايي ومعامالت اسلحه،              .به خود گرفت  
 دنيا، تايم، روي جلد خـود       نامه  هفته مشهورترين   . زد و نيمي از مشاوران امنيت ملي آمريكا از كار بركنار شدند            خودكشي

 بر طبـق گـزارش كميتـه    .688" سازش پنهاني ريگان و ايران  ":تيتر زد  1986 نوامبر   17در  را به اين قضيه اختصاص داد و        
 منتشر شد، فروش اسلحه آمريكا به ايران،از طريق اسرائيل     1987بر  تحقيق كنگره آمريكا پيرامون ايران كنترا كه در نوام        

 2008شـماري از ايـن تسـليحات عبـارت بودنـد از             .  شروع شد  1985جمهور رونالد ريگان، در تابستان        با موافقت رئيس  
  كه از طريق اسرائيل به ايران تحويـل         MIM-23 قطعه موشك هاوك مدل      235 و   BGM-71موشك ضد تانك تاو مدل      

.  ميليارد دالر بودند كه از طرف اسرائيل به ايران ارسال شـدند   2هاي آمريكايي به ارزش         محموله بعدي اسلحه  . داده شدند 
الندن آبـزرور تخمـين زد      .  بود A4-skyhawk افكن   هواپيماي بمب  F-4 ، WXافكن     هواپيماي بمب  18اين محموله شامل    

بنـا بـر   : مجلـه تـايم نيـز نوشـت    . دالر اسلحه به ايران فروخته اسـت  ميليون 500ارتش اسرائيل در طول جنگ، ساالنه       
هاشمي   689   .اند  نموده ايجاد    هاي متعددي در بانك سوئيس       و معامالت حساب    گزارشات، مقامات اسرائيلي براي واريز پول     

[    كشـور ديگـري  گـري  اي به خريد اسلحه از آمريكا بـه واسـطه     سال پس از اين رسوايي، در مصاحبه       17رفسنجاني نيز   
 690.اشاره كرد] اسرائيل
رتبـه بـود، كنـار         پس از فتح خرمشهر، مديريت قوي ارتش كه متشكل از افسران باتجربه و فرمانـدهان عـالي                 از آن سو  

) از شروع جنگ تا فتح خرمشـهر ( ماه 20اگر در طول .  به ميدان آمدند"اي سپاهيان استخاره"گذاشته شد و نسل جديد   
هـاي زيـر را       ن را در اختيار داشـته اسـت بيانـدازيم، نـام           هايي مهمي كه ارتش فرماندهي آ      ه عمليات يك نگاه سطحي ب   

  و ، شكسـتن حصـر آبـادان      )فـتح خرمشـهر   ( المقـدس   ، بيـت  )آزاد سازي بستان و تنگه چزابـه      (القدس  طريق: بينيم  مي
 ماه تنها يك تيپ پيـاده بـه    20اين  سپاه پاسداران در طول     . 691)آزادسازي شوش دانيال، دزفول، دشت عباس     (المبين  فتح
هاي   سر و صدا يك يك سرزمين       ارتش مظلومانه جنگيد و بي     692.اهللا تشكيل داد     قم و يك لشگر به نام محمد رسول        17نام  

از جان شسته ارتش در طـول ايـن مـدت     هاي سربازان و افسران دست   ها و دالوري    شرح رشادت . اشغالي را بازپس گرفت   
بـراي  "هـا      برخاستند و در اوج سـختي      ميهنادعا به دفاع از       بيگمنام و    زندگي آنان كه     .كتاب است ها وصدها     محتاج ده 
 .توان به ياد و به افتخارشان تمام قد ايستاد و كاله از سر برداشت چنان است كه تنها مي  را معنا كردند، آن"وطن مردن

هـا هاشـمي رفسـنجاني ارتـش را شـخم              در راس آن   باند حزب جمهوري و   و فتح خرمشهر،    جمهور     با كودتا عليه رئيس   
 تاكتيك  ي استاد  سابقه  سال 7، شاگرد اول دوره دانشكده فرماندهي با      تيمسار فالحي اي همچون     روساي پرسابقه  693.زدند

 سال فرمانـدهي واحـدهاي نظـامي از       25نظامي در دانشكده فرماندهي و ستاد زميني ارتش، سرلشگرظهيرنژاد با سابقه            
 سـال    25 ، ناخدا افضلي بـا سـابقه         57التحصيل دوره عالي هوايي آمريكا در سال        ، سرهنگ فكوري فارغ   694يپدسته تا ت  

فرمانـده  (زادگـان    دريادار حسين ملـك     ناخدا حكيمي،  ،695، سرهنگ عطاريان  خدمت در نيروي دريايي، سرهنگ كبيري     
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 دريـادار داريـوش     سرلشـگر بـاقري،    دريـادار محمـود احمـدي،     ،  696 ابوشريف ، دريادار حسين كاشاني ،    )نيروي دريايي 
 ويا از كار بركنار شدند و محسـن رضـايي، رحـيم صـفوي،        تصفيه ،اعدام ،كشته زنداني، اميريگانه، دريادار بهمن شفيقي؛   
اصغر شيخي، محمـد ابـراهيم سـنجقي، اصـغر سـليمانيه، ابـراهيم محمـد                  اللهي، علي   محسن رفيق دوست، رضا سيف    
  از ايـن جمـع     حتـي يـك نفـر     كـه     و درحالي  سال29-28عبدالوهاب با ميانگين سني      زاده،مسعود جزايري، حميد حاج   

ها حتي ديپلم دوره متوسطه دبيرستان را هم نگرفته           نيمي از آن   و حتي    تحصيالت نظامي در حد دانشكده افسري نداشت      
. خواسـتند   ه استخاره مـي    فرماندهاني كه براي حمل    697. سپاه پاسداران تكيه زدند    ودند؛ بر تخت شوراي عالي فرماندهان     ب

 :كند در خاطراتش نقل مي رفسنجاني هاشمي
ـ    . پـذيرفتيم . محسن رضايي مشورت داشت كه از محورهاي ديگـر حملـه كنـيم            " اسـتخاره  . م زيـارت كـرد    امـام را ه
 698".خواست مي

ـ   خـط "داوطلـب پذيرفتنـد و نامشـان را         ،    فرسـتادن نوجوانـان و جوانـان روي مـين         بـراي   . و خيانت آغاز شد     "كنش
آيد خاطره سرتيپ دوم بيرالوند است كه به مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس درروزنامـه                    مي   كه در پي      ماجرايي.گذاشتند

 :اطالعات چاپ شده است
تا به آن روز نام اين گردان را نشنيده بودم و           . براي پاكسازي ميدان مين در راهند     ) ع(خبر دادند گردان عاشقان حسين      "

هنوز برادران بسيجي . ها بود وارد منطقه شدند ساعتي نگذشت كه دو ماشين ريو كه پر از بسيجي. دمبا نحوه كار آشنا نبو    
از شـدت گريـه     . صحنه عجيبي بـود   .  نشده بودند كه يكديگر را در آغوش گرفتند و همديگر را بوسيدند             از ماشين پياده  

 . ها چيست تيم كار آن بچهدانس هنوز نمي. جوانان بسيجي، همه رزمندگان به گريه افتاده بودند
شان پر از اشك      هاي همه   هاي بسيج كه تمام شد، در كنار ميدان مين به خط ايستادند و در حالي كه چهره                  خداحافظي بچه 

 منطقه در سكوت فرورفته بود و همه رزمندگان با هيجان و نگراني چشم به . كردند بود به ميدان مين نگاه مي
 فداي بدن ": سال سن داشت رو به برادران بسيجي كرد و گفت20ن بسيجي كه تقريبا حدود     جوا. ها دوخته بودند    بسيجي

 يا حسين گفت و به ميدان مين    ".بيشتر از اين آقا را معطل نگذاريد      . آقا منتظرند . هاي ما   پاره پاره آقا اباعبداهللا، تمام جان     
هـاي    صداي يـا حسـين بچـه      . ه همه به وجود آورد    صداي انفجارهاي پشت سر هم جهنمي از آتش را در مقابل ديدگا           . زد

 699"...در صداي انفجارها گم شده بودبسيجي 
 96، معـادل    درصد شهداي جنـگ    44مطابق آماري كه بعدها از سوي مديركل آمار بنياد شهيد انقالب اسالمي اعالم شد،               

 700. سال تشكيل دادند20 تا 16 را نوجوانان و جوانان  نفرهزار
در .  براي بازپس گيري فاو انجام داد1362 اسفند   3راق، صدام اولين حمله شيميايي گسترده خود را در          با حمله به خاك ع    

 حمله شـيميايي ديگـر پيگيـري شـد،     570رفت و پس از آن نيز با   كه اولين حمله شيميايي عراق به شمار مي       ،اين حمله 
 :است باره تكان دهنده اه درايناظهارات سردار محمد باقر نيكخو. شكست سختي متحمل شدلشگر ايران 

من معتقدم هر كسي كه در عمليات فـاو بـود            . يك لشكر تقريبا كل نيروهايش شيميايي شد و دوباره تجديد نيرو كرد            "
 701".مصدوم شيميايي است

 و   صـدام بـا انـواع      . ماه پس از فتح خرمشهر     18  دقيقا  بود، 1362 اسفند   3عراق، در   گسترده  هاي شيميايي     آغاز عمليات 
بسـياري را بـه    خفه كننده و آلوده كننده خون     اعصاب،  خردل،  سيانور، زا، بمب هاي تاول  هاي شيميايي نظير      اقسام سالح 

قربانيان حمله ايـران   .هاي ميكروبي و شيميايي ساخت    ها هزار نفر را تا آخر عمر دچار عوارض بمب           كام مرگ فرستاد و ده    
اهللا منتظـري     آيـت . نصيب نماندنـد    گناه عراقي نيز از اين نقمت بي        دند، مردم بي  تنها از نيروهاي خودي نبو     به خاك عراق،  

 :گويد درباره حمله شيميايي صدام به حلبچه مي
 با شـيميايي  ]1366 اسفند 25 در [ تصرف حلبچه كار خوبي نبود و باعث شد كه صدام به آنجا حمله كند و مردم آنجا را            "

 702 ".د پنج هزار نفر از مردم محلي در حلبچه كشته شدندچنانكه گفته شد حدو. قتل عام نمايد
اي از فاجعه  تواند گوشه اهللا طاهري مي آيتگناه، خاطره  ها به جان و مال جوانان بي    اي كوچك از خيانت     تنها به عنوان نمونه   

 :را بنماياند
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كنند كه شب را مانند  مي استفادهها از منورهايي  به خط مقدم كه رسيديم، ديدم كه عراقي …عمليات كربالي چهار بود"
خرازي رفت و برگشت و . بگو كه عمليات لو رفته است روز روشن مي كند، به خرازي گفتم خودت را به مسئوالن برسان و

 من پاسخ دادم كه امام هم اگر شرايط را ببيننـد . امام هستم و بايد عمليات انجام شود اند كه ما مقلد گفت كه آنها گفته

رفتند و  بودند، گروهي كه زير آب مي هاي ما چند دسته بچه. يات نخواهند داد؛ اما به هر حال عمليات انجام شداجازه عمل
ها ايـن   عراقي. رفتند اي هم كه با قايق مي آمد و عده آب بيرون مي كشيدن از باالي سرشان روي هايي براي نفس يك لوله

خالصه تعداد زيادي . كردند شدند سرشان را باال بياورند، آنان را شهيد مي هاي ما مجبور مي و وقتي بچه زدند ها را مي لوله
هـا روحيـه    خرازي به مـن گفـت برنگرديـد، بچـه     خواستم برگردم، فرداي عمليات من مي. هاي ما را شهيد كردند از بچه

كنند، من بايد جبران كنم،  اه ميپاسخ دادم كه ديگران اشتب. خود را پيدا كنند اند، بمانيد تا آنها روحيه خودشان را باخته
گفـتم  . اند روحيه خود را باخته ها ها رفتيم، ديدم همه بچه به يكي از گردان. قبول كردم. به خاطر خدا و امام بمانيد گفتند

كـرديم و   هـا خـداحافظي   با بچه...شروع به صحبت كردم. بدهم توانم به اينها روحيه خدايا خودت كمك كن، من كه نمي
متـاثر   امام از اين اتفاقـات خيلـي  . تهران رفتم، ماجرا را به طور كامل براي امام تعريف كردم  وقتي به...يق شديمسوار قا
  703".دهم آقاي هاشمي تذكر مي گفتم آقا نبايد با عوامل اين اتفاق برخورد كنيد؟ پاسخ دادند كه من به. شدند

اي، سـر   شدن صدها نفر در يك عمليات كور و فله س از كشتهو اينچنين پ شدها به همين سادگي ملعبه دست   جان انسان 
 به شـدت بـه ايـن       ،16/7/64  در   اي به آقاي خميني     اهللا منتظري در نامه      آيت .دآم   بند   "دهم   تذكر مي  "و ته قضيه با يك      

 :اين سرزمين اعتراض كرد و به او نوشتقدر شمردن جان جوانان  گونه بي
و .  اساسي كشور خالصه شده در چند نفر با مشاغل و گرفتاريهاي زيـادي كـه دارنـد                  اشكال مهم اين است كه كارهاي      "

معمـوال  . كردند و تنگ نظري و خط و خطوط و رفيق بازي در كار نبود              افراد قوي و اهل محول مي     ه  ايكاش كارهاي مهم را ب    
 اگـر   .افتـد  ها و تلفن ها بكـار مـي        شود و يا اگر فرضا بشود توصيه       نسبت به هيچ خطا و تقصيري توبيخ و بازخواست نمي         

مرجعي قاطع براي بررسي خطاها و ضعفها و تقصيرات منجر به شكست هاي پي در پي در دو سال اخير در جبهه ها وجود                  
روند ارزش قائل بوديم اوضاع جنگ و جبهه         ها از دست مي    داشت و براي جان هزاران جوان كه مفت و در اثر بي احتياطي            

ط و عوامـل آن و      يفهمند به جاي بررسي دقيـق شـرا         معموال بعد از هر شكستي كه باالخره همه مي         ...ودها بهتر از حال ب    
اند يك سري خالف واقعها      ضايا و مصائب بوده   استفاده از تمام نظريات و انتقادات فرماندهان جزء و رزمندگاني كه شاهد ق            

شـود كـه باعـث       اهللا داده مي   ها تحويل خلق    و نماز جمعه   ي گروهي ها الي و تهديدهاي تو خالي در رسانه      هاي خي  و پيروزي 
گيرد و افراد مقصر يا خـاطي        شود و تمام قصورات و تقصيرات زير پوشش تبليغات قرار مي           مي ها تعجب حاضرين در جبهه   

ت اندازند و مرتبا خطا روي خطا و شكست روي شكس          هيچگونه احساس ترس يا نگراني نمي كنند و يا بگردن يكديگر مي           
 704".شود نصيب انقالب و مردم مي

تهيـيج  . وكار آقايان شده بـود       كسب هاي قدرت      از آنها در مستحكم كردن پايه       ها و استفاده    ارزش شمردن جان انسان     بي 
ه رسيدن به اهداف سياسي و حكومتي، آخرين حلقه زنجير خيانت به انقالب را       ها در را    دادن آن   جوانان معصوم و به كشتن    

انـد بـا      هايي كه سـپاه پاسـداران آن را ترتيـب داده            شده هاي عمليات     يك مقايسه كوچك ميان آمار كشته      .تكميل كرد 
هاي قدرت    جنگ را ادامه دادند تا پايه     . دهد  عملياتي كه ارتش برگزار كرده است، عمق فاجعه انساني را به خوبي نشان مي             

 : نيز به آن اعتراف كرداي است كه محسن رضايي اين نكته. و حكومت را مستحكم كنند
 سال جنگ بيهوده    8گويند شش سال از       هايي كه مي    آن. شد  داديم، حكومت و انقالب تثبيت نمي       اگر جنگ را ادامه نمي    "

داديم حكومت اسـالمي و انقـالب از          كنند، بايد بدانند كه اگر به جنگ پايان مي           توصيف مي  2 و 6هاي جنگ را      بود و سال  
 705."ين رفته بودب

 :اند اي نيز به اين نكته اشاره كرده رجايي، خميني و خامنه.دامه يافت تا قدرت تثبيت شودجنگ ا
: اي  خامنـه  707 ".جنگ براي ما نعمت اسـت     ":خميني 706 ".در سايه آن مسائل حل مي شوند      . جنگ نعمت است  ":رجايي

 708".جنگ نعمتى الهى بود"
 .ها فرو افتد واي بر روزي كه پرده. نشده استهاي جنگ افشا   ها در حالي است كه هنوز ناگفته و همه اين
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 و از دخالت آقايان     اي اشاره كرد كه تا به آن وقت بازگو نكرده بود            در آخرين روزهاي عمرش به نكته     اما  سيداحمد خميني   
 :، پرده برداشت60ترين افراد به آقاي خميني در دهه  ، نزديك و رضايياي  خامنه،رفسنجاني

ـ  اما مسئوالن جنگ گفتند ما با      ،هر امام معتقد بودند كه بهتر است جنگ تمام شود          مقابل مسائل خرمش   در"  تـا كنـار     دي
 اگر بناست شما    گفتند ي كار موافق نبودند و م     نيامام اصال با ا   . ميري غرامت خودمان را از عراق بگ      مي تا بتوان  مياروندرود برو 

 جنگ تمام   ني ا گري، د دي و شما موفق نشو    ابدي ادامه   ديا دار  كه شم  ي وضع ني با ا  گ جن ني اگر ا  دي بدان د،يجنگ را ادامه ده   
 ي موقع بـرا   ني آمده ، بهتر   شي فتح خرمشهر پ   هياالن كه قض  . مي ادامه ده  ي جنگ را تا نقطه خاص     ني ا دي و با  ستي ن يشدن
  709". جنگ استانيپا
هاي سياسي خسارات خـود را از   راه يا بايد همين جا صلح كنيم و از. امام در آن جلسه فرمودند ما دو راه در پيش داريم"

اكثر حاضران نيـز  . نظر خود من صلح است. رژيم صدام را ساقط كنيم رژيم صدام بگيريم و يا بايد جنگ را ادامه دهيم تا
ساقط كنيم و عراق  اما يك نفر گفت ما اآلن در بهترين شرايط هستيم تا رژيم آمريكايي صدام را. كردند نظر امام را تأييد

ذلت صلح تن دردهيم؟ آن فرد چنان با حـرارت سـخن    توانيم با عزت به اهدافمان برسيم، به چرا وقتي مي. زاد كنيمرا آ
اما امام هم چنان مخالف بودند و در نهايت به رأي اكثريت تن دادند و بـا  . شدند گفت كه اكثر حاضران با سخن وي همراه

ي فرمانـدهان نظـامي    كـه همـه    نظر نظامي توان اين كار را داريد يا نهاز جمله گفتند ببينيد از. اتمام حجت كردند آنان
را شاهد گرفتند كه من به دليل تأييد شما به اين كار رضـايت دادم   در انتها امام خدا. گفتند مطمئنا توان اين كار را داريم

 710"صدام ساقط شودگردم تا زماني كه  ي شما از اين نظر برگرديد من برنمي اگر همه و از اين ساعت حتي
  در تمامي نقاط     و با يك ايست و شوك اساسي        دگرگون شد   هفته پس از اين سخنراني حال  احمد خميني           چهاربه فاصله   
سيد احمد به قتل      االسالم نيازي به فرزند او، سيدحسن خميني، گفته است حاج            و آنطور كه حجت    . بدن درگذشت  حساس

 در تهران و در منـزل       1377 دي   10نيز در   ص قلب و پزشك سيداحمد خميني       دكتر جمشيد پرتوي، متخص    711.رسيده بود 
اي اشـاره    بعدها سعيد امامي در اعترافات خويش پيرامون قتل سيد احمد خميني به نكـات تـازه     .اش كشته شد    مسكوني

  :كرد
آن را  . كنـد  اهانت مـي   وقتي باخبر شديم كه حاج احمد آقا در جلسات خصوصي به مسئوالن نظام و حتي به واليت امر                    "

ارجاع داديم و بالفاصله دستور آمد كه همه رفت و آمدهاي ايشان را زير نظر بگيريد و از مكالمات و مالقاتهاي ايشان نوار                       
متاسفانه حاج احمد آقا به راه يك طرفـه بـدي وارد شـده بـود كـه      . ما هم بمدت يكسال همين كار را كرديم    . تهيه كنيد 

ستور حذف حاج احمد آقا را آقاي فالحيان به من ابالغ كرد مضطرب شدم و حتي به ترديـد فـرو     وقتي د . برگشت نداشت 
اي و بادامچيان هم آنجا بودند       اهللا مصباح رفتيم، آقايان محسني اژه       تدو روز بعد، همراه با آقاي فالحيان به ديدار آي         . رفتم

 نظر جمع بر اين بود كه نبايد به كسـاني كـه بـا ولـي امـر                    آمدند آنجا و   ]رهبري[البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بيت       
 ٧١٢".كنند، رحم كرد مسلمين خصومت مي

 ،رضـايي و   و نقـش مهـم آقايـان رفسنجاني         گذشـت   سيد احمد خميني پيرامون ادامه جنگ      توان از نقل قول     گرچه نمي 
. رسـد   كلمات بوي تبرئه پدر به مشام مي       اما از وراي اين    اي را در ادامه جنگ و متعاقبا تثبيت حكومت را منكر شد،             خامنه

 با مشورت يا بدون مشورت      .زد  مي را   گرفت و حرف آخر      را مي   آقاي خميني بود كه تصميم نهايي      چرا كه در هر صورت اين     
ترين فـرد   دستور داخل شدن، يا نشدن نيروهاي ايراني به داخل خاك عراق را تنها يك نفر و آن هم بلندمرتبه      . با ديگران 
 اگر آقاي خميني بـا اتمـام   "توان سوال كرد  سال از پايان جنگ آيا مي20 اكنون پس از .توانست صادر كند   شور مي يك ك 

ها   خسارت اين همه شهيد و ويراني و شيميايي و معلول و            كرد،  كرد و دستور حمله به عراق را صادر نمي          جنگ موافقت مي  
كشور همسايه موجبات بيش از سه هزار ميليـارد خسـارت مـادي و    چه كسي با فرمان حمله به داشت يانه؟    نيز وجود مي  

هزار كشته پس از فتح خرمشهر         هزار معلول و بيش از چهارصد      320معنوي را پديد آورد؟ پاسخ صدهزار جانباز شيميايي،         
ود بـه  جز به عهده آنكه دسـتور ور  خون اين جوانان پاك و معصوم به عهده كيست؟ يت مسئول713را چه كسي بايد بدهد؟  
 خاك عراق را صادر كرد؟
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 راه را بر صـلح بسـت امـا سـرانجام            60 رفسنجاني و همچنين كودتاي      اي و   خامنه  خميني، ياناظهارات وتصميمات آقا     
  714.كرد  جام زهري خودنمايي مي،چنانكه ديديم به راهي منتهي شد كه در دوردست آن راه، بر فراز تلي از آوار

 

  تلويزيونو راديو 
شان را در اصالح آن به كار بردند اما           صدر سعي   با اينكه بازرگان و بني    . اديو و تلويزيون از همان ابتدا كج گذارده شد        بناي ر 

كرد و پخش اخبار گزينشي و از جهت فكري خـاص، آن را بـدل بـه بلنـدگوي قشـر                       داد مي   سانسور بي . توفيقي نيافتند 
توجه به خواست     كرد و بي    صدر را سانسور مي     م رياست جمهوري بني   تلويزيون حتي مراسم تنفيذ حك    . تري كرده بود    خاص

و علـي  سـازمان صـدا و سـيما     سرپرسـت   ها در مقـام     خوئيني  موسوي. ورزيد  طرفه مبادرت مي    مردم به پخش اخبار يك    
پـس از   صدا وسيما . كردنددنجمهور هرچه در توان داشت در مخالفت با طيف رئيس   ،  715الريجاني در مقام مديرعامل رسانه    

 خط امام قضايا     دانشجويان روزها از زندان    عباس اميرانتظام كه آن   . كرد مدتي از پخش جلسات درس قرآن بازرگان امتناع       
  :كند اينطور بازگو ميجمهور و هوادارنش  به رئيسها را  اي از اين حمله كرد گوشه را پيگيري مي

كه راديو وتلويزيون در مقام مخالفت ومقابله با      نشده است   هنوز رسما انتخاب بني صدر به مقام رياست جمهوري شروع          "
 716".اي اين عمل را در مورد او شروع كرده بودند همچنانكه در دوران انتخابات با طرز زننده. اند او كار خود را شروع كرده

 :نه از سانسور شد رسا اينصدر بارها اعتراض خود را نسبت به راديو و تلويزيون اعالم داشت و خواستار آزادي  بني
عامل سقوط يك جامعه است به اين دليل است كه ما با تمـام وجـود بـا سانسـور مخـالف        آگاهي عامل رشد وناآگاهي،   "

 717".هستيم
وقتي اين كار را نكرد ، اين       . مشخصه راديو تلويزيون جمهوري اسالمي بايد اين باشد كه حقيقت و واقعيت را تبليغ كند              " 

   718".مي و واقعيتش ضد اسالمي استچنين جمهوري اسمش اسال
  719".راديو و تلويزيون بايد كارش دادن راه حل باشد نه تحميل عقيده و فكر"
 720".خواهند انحصار قدرت را در دست داشته باشند دستگاه راديو و تلويزيون در اختيار كساني است كه مي"
اما اگر به نفع او بشود اين همه بايد مصيبت ديـد و     چطور است اگر تظاهرات بر ضد رئيس جمهور شود هيچ عيبي ندارد             "

  721"؟راديو و تلويزيون آنقدر جوسازي كند و شلوغ كند
از صبح تا شب از شب تا صبح راديو تلويزيون و چند روزنامه كه با پول اين ملت اداره مي شـوند              .ين قابل تحمل نيست   ا"

 722".طرفه باشند مشغول تبليغات يك
هاي آشكار گفتند كه ظاهرا براي مردم ترديد باقي نماند كـه ايـن                قدر دروغ   آن.  كردند در دروغ   ها ديگر خودكشي    اين" 

 723".دق دستگاه تبليغاتي رژيم سابق استادستگاه تبليغاتي خلف ص
   724".راديو تلويزيون ما عين زمان رژيم سابق شده است"
  725".ستگاه تبليغاتي او انحصاري شوددر شان جمهوري اسالمي نيست كه د"
  726 ".كند ها را عاصي مي اي شده است كه بيننده و شنونده راديو تلويزيون يك تكرار بيهوده"
آن خانم گفته است براي حمايـت از رئـيس          ايد؟ در يك نواري از يك خانم تظاهركننده مي پرسد كه شما براي چه آمده             "

ور در جبهه است و مگر كسي به او حرفي زده     جمهور، خالصه سئوال و جواب را كشانده است به آنجا كه خوب رئيس جمه             
كنـد و    است؟ و او جواب مي دهد كه بله، آخوندها نمي گذارند او كارش را بكند كه در آنجا سئوال و جـواب را قطـع مـي                          

در هيچ تاريخي چنين كاري نه ديده شده و نه شنيده شده است كه راديو و تلويزيون يك                  ! كند به روضه خواني    شروع مي 
 727".ت و ضديت را فراهم كنديينطور اسباب دوئكشور ا

نظر من اين است اما از نظر انقـالب بـراي   . راديو تلويزيون با كارهايي كه مي كند تبليغ مي كند بر ضد خود و به نفع من      "
 728".كشور فاجعه است
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او را بگيرند گفتـه      اند رفتهند كه كه يك كسي آدم كشته و         اي را در تلويزيون در مقام بحث ازاد راه انداخته ا           نمايشنامه"
كنـد و    اي كه دستگاه تبليغاتي آن مباحثه و فكر را با رفتار نسبت به يك جاني يكسان مي                 در جامعه . بايد بحث آزاد كنيم   

آييم كه هيچ    دهم يك وقت به خود مي      با صميميت تمام هشدار مي     نمايد چگونه مغزها دوام بياورند و نگريزند؟       تخطئه مي 
 729 ".ار ما نيستچيز در اختي

كند كه   برخورد مردم هم معلوم مي.زنند، اين بحث آزاد نيست اند وهر كدام حرف خودشان را مي       اينكه چهار نفر نشسته   "
   730".كنند ها را چگونه تلقي مي اين برنامه

شان  ما كار اصلي   دستگاههاي تبليغاتي    .اند كه راه باال بردن يكي خراب كردن و پايين آوردن ديگري است             همه پذيرفته "
هـا   كردن نيز رايج است طوري كه پنداري انقالبي واقع نشده و اين فكرغلط در ذهن               زدن و عمل   طرفه حرف   يك .اين است 

  731".رسوب كرده است كه هر مشكلي را بايد با زورحل كرد
كننـد، در مجـالس و      خواهند در تخريب روحيـه مـا و ارتشـيان ب           ار آنهاست هرچه مي   حصدر راديو وتلويزيون كه در ان     "

هاي دروغ صادر كنند وبراي      ها و اعالميه   خصوصي و مجلس، حقايق را وارونه جلوه دهند، بخشنامه         جلسات خصوصي وغير  
  732".عزل رئيس جمهور امضا جعل كنند

ـ  شما اگر راست مـي    : پرسم مي،  از كساني كه اين همه بر به انحصار در آوردن وسايل تبليغاتي اصرار دارند             "  حـق   ،دگويي
بريد؟ مگر امام صادق     هاي بحث آزاد را از بين برده و مي         خواهيد خود بگوييد و تصديق كنيد؟ چرا زمينه        گوييد چرا مي   مي

كنيد و بر اساس اتهـامي كـه خـود           كنيد، بر اساس جعليات خودتان متهم مي       بنيانگذار بحث آزاد نبود؟ خودتان جعل مي      
هـا اسـالمي اسـت؟ چـرا چنـين           اين روش . دهيد   ي مجال كمترين دفاع را نم     كنيد و به محكوم هم     ايد محكوم مي   ساخته
 733"؟كنيد مي
   734".دارم من از اينكه راديو تلويزيون بايد آزاد باشد دست برنمي"
 :اي به آقاي خميني به روند حاكم بر راديو و تلويزيون اعتراض كرد و گفت صدر در نامه بني
 735".داحى و فحاشى خالصه ميشودراديو و تلويزيون امروزه كارش در م"
 :اي ديگر به او گفت و در نامه 
 736".براى خشن كردن جو نيست.  راديو و تلويزيون براى تبليغات گروهى نيست"
صدر به مشهد و استقبال ميليوني مـردم از او ، ايـن                 در سفر بني  . اين وضع كماكان بر خبرگزاري رسمي كشور حاكم بود         

صدر با اعتراض به ايـن شـيوه          بني.  سياسي و حزبي كرد     جريانات وشش خبري را دستخوش   خبرگزاري همچون گذشته پ   
 :گفت

كران جامعه يكي شـده بـود، آن وقـت           شد در امواج بي    مشهد صحراي محشر شده بود، كسي از كسي باز شناخته نمي          "
 رومبيل خراب شد و شكست وچند نف      زنند، چند ات    نظاميان مردم را مي    "بيند كه  گزاري ما از اين همه شكوه اين را مي        رخب

انتهاي انساني واين همه شور وهيجان و آگاهي خبرگزار خبرنگـاري پـارس               از اين همه زيبايي و امواج بي       "!صدمه ديدند 
كنيـد بـه     گمـان مـي   . گوييـد، حقيقـت پندارنـد      كاري نكنيد كه مردم عكس آنچه را مـي        . ها نديد  چيزي جز اين زشتي   

اعتمـاد   اسـفانه بيشـتر از همـه جامعـه را بـي           زنيد و مت   د اما در حقيقت به خودتان صدمه مي       زني جمهور صدمه مي   رئيس
  737".كنيد مي
  738".اما به خواست خدا شكست خورديد، گويم خيلي زحمت كشيديد كنند مي به كساني كه عليه من تبليغ مي"

. كـرد   اي صـعودي حركـت مـي        ر فزاينـده  جمهور به طو    ها، محبوبيت رئيس    رغم تمام اين ضديت     آور آنجا كه علي     و حيرت 
 :صدر گفت بني
جمهوري انتخاب شده باشد و زمان ازمحبوبيتش نكاسـته باشـد، خـدايا مـرا                در جهان سابقه ندارد كه كسي به رياست       "

  739 ".سزاوار اين اعتماد قرار ده
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رسيده بود، سانسور شكسته شـده       هزار   400اي كه تيراژ آن به        صدر و همچنين روزنامه     هاي شهر به شهر بني       با سخنراني 
بايست وداعي باشـكوه      گذاشت و مي    هاي عمر خود را در جمهوري اسالمي پشت سر مي           آزادي مطبوعات آخرين روز   . بود

 .داشته باشد
 

 انحصارطلبي
 بوي قدرت چنان سران حزب را. شد كنار برود شكن دريافت كرده بود اما حاضر نمي حزب جمهوري از مردم پاسخي دندان    

جمهـور    حتي اگر به قيمت كودتا عليه رئيس ،خواستند به هر قيمت ممكن قدرت را در دست گيرند           مست كرده بود كه مي    
ما تشـنگان قـدرتيم، نـه شـيفتگان         : اهللا بهشتي را اينگونه بيان كرد كه        شود گفته آيت    با كمي بازي زباني مي    . تمام شود 
االسـالم    االسـالم رفسـنجاني و حجـت        اهللا بهشتي، حجت    آيتحزب جمهوري به رهبري سه چهره شاخص خود؛         ! خدمت
 رجـايي،    موسوي تبريـزي،   بهزاد نبوي،   حسن آيت،   موسوي اردبيلي،  ها،  اي؛ به همراه كساني چون موسوي خوئيني        خامنه

 مـاه   16سلكانشان در طـول        و بقيه هم   ديالمه عبدالحميد عطاهللا مهاجراني، محمد منتظري،   گيالني،  باهنر، صادق خلخالي،  
مهمي كه سرانجام بـه آن      . صدر را با كودتايي خزنده ساقط سازند        ها را مبذول داشتند تا حكومت بني        انواع و اقسام تالش   

تـرين    بـه فجيـع  ،انقالبي را كه حاصل جنبش هماهنگ  يك ملت بود    نائل شدند، انقالب را از مسير خود خارج ساختند و           
 اسـالم   ،كردند و چنان اسالم و دين را از درون پوساندند كه براي صدها سال        نابود   ،ترين وضع ممكن    شكل و به وحشتناك   

بينـي   طور كه الهوتي و شهيد چمران پـيش  سپاه پاسداران همان .فيضيه  با كشتار و اعدام و شكنجه و جنايت عجين شد     
 740.  نظامي حزب شد و اهرم كودتا گشتكرده بودند، بازوي

بر سرير قدرت تكيـه زد و        درصد راي مردم را به خود اختصاص داده بود           4 سال اخير،    25حزبي كه در تنها انتخابات آزاد       
 .بر باد دادتمام اميدها و آرزوهاي يك ملت را 

 :صدر در نفي انحصارطلبي و قدرنهادن حكومت ملت در تاريخ ايران جاودانه شد صداي رساي بني
  741". انقالب نكرد تا عقيده واسالم وسيله حكومت شودايران انقالب كرد تا عقيده و اسالم حكومت كند، ايران"
كـه جـز قـدرت انحصـاري چيـزي طلـب         ها بدون استثناء پس از پيروزي انقالب نيروهاي قدرت طلـب             در همه انقالب  "

  742".ر لباس جديد از نو حاكم گرداننداند انقالب را به ضد انقالب تبديل كنند و جاهليت را د  كوشيده،كنند نمي
مسلمان واقعي كسي است كـه جلـوي ايـن جريـان            . معنايي جز استبداد ندارد   ،  ان كه حزب بايد حكومت كند     اين جري "

  743".بايستد
هاي گوناگون بر توده مردم حكومت كنند و اينطور توي ذهـن خودشـان    خواهند با جوسازي گروههاي كوچك اقليت مي   "

  744".فسار او را بدست گيرنداو  ست براو دهنه بزننداند كه توده مردم آماده فرمانبرداري است ، پس كافي ا كرده
رهبـري  . ها را در دست گيرد     كوشد راديو و تلويزيون و روزنامه      يك اقليتي براي استقرار حاكميت خويش كوشيده و مي        "

 قبضـه   هاي انقالب وانجمن هاي اسالمي وهر گروه و حزبـي را در             سپاه انقالب و كميته    ،نهاد هاي انقالبي را در دست گيرد      
تواند با شيوه لنين و استالين و حزب معاويه در صدر اسالم بيايـد و بخواهـد حكومـت كنـد و                       هيچ سازماني نمي  . بياورد
  745."بتواند

به هر حال ما وضعيت سختي داريم و عده اي در اين وضعيت به جاي اينكه بفهمند اگر توانـايي كـاري را ندارنـد كنـار                           "
 746"! براي تسخير قطعي مواضع قدرت است فرصتنكنند اين بهتري بروند، فكر مي

  747".آورد خطرناك ترين زورپرستي آن است كه خود را به لباس مذهب و ايدئولوژي درمي"
خواهند جمهوري را از راه زورگويي و دخالت در اموري كه به آنها مربوط نيست به عصر جاهليت شاهنشاهي                    اي مي  عده"

  748".بازگردانند
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همـه سـرنخها را در       خواهد وارث منحصر انقالب بشود و به صرف فرصت و موقعيـت            ا يك گروه مي   تا وقتي يك حزب ي    "
 بيم  ،دست داشته باشد و اسالم را چماق كند و هر گروه وشخصيتي  را با توسل با انواع روشهاي تخريبي از سر راه بردارد                       

  749".رود و ترس از حال و آينده از بين نمي
  750". باشدكشور در دست انحصاري آنانآنند كه امور ها بر بعضي"

 لولو درست مي كند و      ،خواهد، اگر ضد هم نباشد مي تراشد       هر گروهي بخواهد قدرت را به انحصار در آورد ناگزير ضد مي           
 751".افتد به جان آن مي

يشتر ندارند و   طلبند، تو پنداري مردم يك نقش ب       كنند واز مردم دنباله روي و كارپذيري مي        هاي مردم تكيه مي    بر ضعف "
 752 "! و آن هم تصديق كورهاست آنآن تصديق 

 753"!آيد بدون استبداد نظام به وجود نمي و اينها اعتقاد پيدا كرده اند كه نظام بدون زور امكان پذير نيست"
  754".غربزدگي اين است كه كسي اسالم را به توجيه استبداد تبديل كند" 
  755".كنند ند و وقتي آماده شد، قدرت را تصاحب ميقدرت طلبان فرصت طلبان را جلو مي انداز"
 756".ها بترسيد  از خشم توده،ترسيد اگر از خشم خدا نمي"

ها استبداد را در لبـاس نـو          گفت كه جلوي اين گروه بايستد و نگذارد آن          راهنماي اعتقادش به او مي      تفكر بنيادي و اصول   
 :حاكم گردانند

 اين اسـمش تسـليم اسـت نـه          .به يك اكثريتي از طريق شانتاژ حكومت كند       وحدت اين نيست كه يك اقليتي بخواهد        "
وقتي اينطور شـد طـرف حسـاب دسـتش          . يابي، بگويي   اگر بخواهي تسليم نشوي بايد حقيقت را آن طور كه مي           .وحدت
 757".آيد مي

دشان را به نام خط     خواهند خط خو   گويند خط امام در واقع مي      وقتي مي . كنند امام همانست كه خودشان هستند      خيال مي 
 758"!امام قالب بزنند

هروقت اينها بگويند، خط خط امام اسـت و   تشخيص اين امر كه چه عمل وچه حرفي، در خط امام است، با آقايان است،         "
 759". ديگر خط امام نيست"موافقت شد"فرمايند  گرنه وقتي مرقوم مي

ي بتـوان   ا  وقتي در جامعه    . ام احترام به خواست مردم است     بدانند مشخصه خط ام   ،دانند آنها كه خود را در خط امام مي       " 
كنند و توانايي ابراز عقيـده را از         دروغ گفت طبيعي است كه ديگران ترس و وحشت مي          و بهتان زد   جمهور روياروي رئيس 

 760".دهند دست مي
يـك  . شـده اسـت    چون سانسور هست جعل و دروغ هم كه سـكه رايـج              .شايعه سازي جاي نقل و نبات را گرفته است        "

فقط حزب يـا ايـن   . گويند   هزار تايي را باالتر از ميليون مي50اجتماع ده هزار نفري را چند صد هزار نفري و يك اجتماع    
. گروه در خط امام است و در نتيجه بايد به همه جا چنگ بياندازد و خصوصا ارگـان هـاي تبليغـاتي را در دسـت بگيـرد                           

جبهه اسـالمي معنـا نـدارد       . نيستيم بايد لقب ضد انقالب بگيرند و تحقير وكوبيده شوند          قاند و اگر گفتند قا     قاقديگران  
 761 "؟!!براي اينكه تا مي شود حكومت كرد چرا بايد شريك پذيرفت

توانند از باال به جاي همه كار كنند و كشور را در جهتي كه مي                 با زور و زد وبند وبگير وببند مي        دكنن آنهايي كه گمان مي   "
 762".كه اين روش شكست خورده است ند ببرند بدانندخواه
 :اي به شوراي انقالب نسبت به بازگشت اختناق و استبداد به شدت هشدارداد و گفت بني صدر در نامه 
ها عـالوه برآنكـه از ابتـدا قـانون           اين شيوه . اسم قاطعيت چيزى عوض نميشود    ه  هاى اختناقى ب   با تشديد فشار و شيوه    "

بـا روح و  .سازد، زمينه سازى خوبى براى تبديل به يك استبداد مخـوف اسـت   كند، و رژيم را متزلزل مى اساسى را لق مى   
 763".گذارم شما را با خدا و وجدانتان تنها مى. يافتم گفتم جسم روزه دار آنچه حق مى

 دين نداشـتند و جـز       "، و در حقيقت آنان كه به قول خود او         انحصارطلبانصدر پيشنهاد شد تا در مقابل         زماني كه به بني    
كوتاه بيايد و از در صلح وارد شود، حاضر نشد تا بر سر مصالح ملت سازش كند و استقالل و                     ،764خواستند  قدرت هيچ نمي  
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اوصلح واقعي را ايستادن و نهراسيدن در مقابل زور و سـتم             .آزادي آنان را فداي مصلحت شخصي و غرايض اين وآن كند          
 :عنوان كرد وگفت

از نظر مـن حسـين بـن علـي          .شود كه همه انسانها از زير بار فرهنگ سلطه آزاد شوند            آن روزي بر قرار مي     صلح واقعي "
 چرا؟ زيرا كه در برابر تجاوز و زور و سـتم بـا قاطعيـت تمـام                  .ين طور پدرش و جدش    م و ه  ،طلب جهان بود   بزگترين صلح 

 765".ايستاد
 :ين انحصارطلبان را گوشزد كرد وگفتاي به آقاي خميني بار ديگر رفتار ا صدر در نامه بني
. كنند  كه چگونه همه چيز ملت مسلم، بدست كسانى افتاده است كه بنام دين، مردم را از دين بيزار مى             اييدفرم توجه مي "

خداوند بزرگ را صد شكر كه اينطور اشخاص با اينجانب مخالفند و سپاس بدرگاه او كه نه آجيل ميدهم و نه حق و حساب            
 766".ترسم  اينگونه مردم مىو نه از

 :او همچنين در نامه ديگري به سيداحمد خميني به دفاع آقاي خميني از اين دسته اشاره كرد و گفت 
پيش از انقالب به قوت هاى جامعه تكيـه داشـت و            ،  در نتيجه .نكنيد: گويد گفت بكنيد و حاال مى     امام پيش از انقالب مى    "

 767"الب مظهر همه و همه بود، حاال مدافع يك دستهپيش از انق. هاى جامعه حاال به ضعف
آنان كه براي بدنام كـردن شـاه،        .دانستند  ها را براي كسب قدرت مشروع مي        راه  اين انحصارگرايان كساني بودند كه تمامي     

جاز  هر راه و هر كاري را م       "ها   ليبرال "سرنگوني براي،  768صدها انسان را در حادثه سينما ركس آبادان طعمه آتش كردند          
 :صدر در مقابل گفت اين بود كه بني. دانستند مي
  769 ".كند هدف وسيله را توجيه نمي!آقايان"
  :كردند  به اين روند انحصارطلب اعتراض ميتوانستند جا كه مي تا آنخواهان نيز  ديگر آزادي 

سـت كـه يهوديـان    خدا هم مال يك عده خاص نيسـت، ادعـايي ا  . يك عده نيست مملكت منحصرأ متعلق به":بازرگان
هيچ حـزب و  ": طالقاني 770".را مال خود و زمين را از آن خود ميدانستند، ما نبايد چنين كاري بكنيم كردند، كه خدا مي

حسين  ٧٧١".جمعيتي حق ندارد براي خودش سهم بزرگتري درنظر بگيرد و از اين جهت حكومت را در انحصار خود بگيرد        
روحانيت ":صدر  بني 772"!اي خاص انقالب كردند وبقيه ضدانقالب شدند       ويا عده پس از پيروزي انقالب يكدفعه گ     ":خميني

دانم، اصال خود كلمه   تا آنجا كه من مي": گلزاده غفورياالسالم  حجت773".به لباس نيست، به اطالع و عمل و وظيفه است     
اسالم رهبانيـت هـم   . ه استدكلمه روحانيت از انجيل به اسالم آم":طالقاني 774".روحاني و روحانيت ريشه اسالمي ندارد   

هاي امام صادره از پـاريس امتنـاع داشـتند، پـاي             هايي كه ديروزحتي از امضا اعالميه      عجبا، چهره ": الهوتي  775".ندارد
مباركشان حتي يك روز ويكبار هم به زندان آريامهر باز نشد ودر مقابل همه چيز با ترس و وحشت روبرو مي شدند، امروز          

دهـم اگـر در برنامـه         جمهور منتخب شما مردم،هشدار مي      به عنوان رئيس  ":صدر  بني 776".اند زد امام ترين چهره ن   نزديك
ابـراهيم   777".ز روزگار شما در خواهد آورد    تمايل به استقرار استبداد نايستيد، استبداد بر شما مسلط خواهد شد و دمار ا             

مساجد را حـزب جمهـوري در       ":طباطبايي قمي اهللا    آيت 778".در جامعه اسالمي، حكومت تك حزبي جايي ندارد       ": يزدي
امروز بايد بيش از هـر زمـان بـه دفـع اختنـاق و               ":بازرگان  779".حزب جمهوري خراب و فاسد است     . تدست گرفته اس  

انقالب ما به دست كساني افتاده است كه به قول آقاي اشراقي در انقالب شركت اساسي                ":صدر   بني 780".صار بپردازيم انح
اينها از فرصـت بـراي در دسـت گـرفتن قـدرت اسـتفاده               . اند و نه اعتقادي به انقالب دارند       كت داشته  نه شر  .اند نداشته
اي مثـل     اش اين است كه يك عده       شان ممنوع شدند، معني     اگر مردم در سرنوشت و مسير زندگي      ":طالقاني 781".كنند مي

اند كه هر كه با مـا نيسـت، بـر عليـه               ده آقايان حزب جمهوري معتقد ش     ":محمد ملكي  782".ها  باشند    قيم باالي سر اين   
داننـد وديگـران را منحـرف و          خود را تنها گروه مكتبي و معتقد به انقالب و در خـط امـام مـي                . كوبند  همه را مي   .ماست
هاي همين آقايان است كـه        ها و انحصارطلبي    بيني  ها، خودبزرگ   خودخواهي. كنند  اسالمي و ضدامام و خائن خطاب مي        غير

اسالم ":صدر   بني 783".فوج از دين خدا خارج شدند        فوج  مردم را به سوي ياس از انقالب و اسالم كشيد و مردم            گروه گروه 
مكتبي كسـي اسـت كـه       "  784".خم رنگرزي نيست كه كسي را بكنند توي آن خم و بيرون بياورند وبگويند مكتبي شد               

 بهشـتي و همفكرانشـان معتقـد    ،اي اشمي، خامنهبه نظر مي رسد آقايان ه    ":بازرگان 785".اخالق او معرف اعتقاد او باشد     
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فهمند پـس حـق    شده باشند كه در كسوت روحانيت از هر كس بيشتر در خط امام و انقالب هستند ومكتب را درست مي                
شان در ايـران ودر همـه        كند كه مكتب خدايي مورد تشخيص      انحصار وسلب حق از سايرين را دارند و مصلحت اقتضا مي          

اين جمهوري، جمهوري نيسـت كـه        ":صدر  بني 786".پياده شود ) د چه نداشته باشند     مادگي داشته باشن  چه ملت آ  ( دنيا  
در مقابل زور و اعمال فشار نايستادن يعني چون گوسفند به سـالخ خانـه               ":سالمتيان 787".من فخر كنم رئيس آن باشم     

 789". آزادي مي دانيماسالم و استقالل وگترين دشمن  ر بز ،ما انحصارگري را كه مافوق استبداد است      ":ازرگان ب 788".رفتن
ايـن نيسـت كـه زنـدگي فقـط نـان و آب       . دهد، اوست كه طرفدار انسـان اسـت         آن كسي كه نويد آزادي مي      ":طالقاني
افرادي . خواهد انسان آزادي مي  .خواهد آزاد نفس بكشد، آزاد زندگي كند        انسان مي . انسان كه كمتر از حيوان نيست     .باشد
 790".اگر وضع به همين منوال پيش رود مستبديني بر همه مـا مسـلط خواهنـد شـد                 ...سان مسلط شوند  خواهند بر ان    مي
خواستيم با استقرار اسالم آن امـور را از بـين            عناصر حكومت پيشين كه ما براي مبارزه با آنها قيام كرده و مي            ":صدر  نيب

ام اين   ه نسبت به آن هشدار داده ام و بر آن ايستاده          اين خطرها كه هموار   . ببريم به نام خود اسالم همه آنها برگشته است        
همين .كنند كه بر همه مشاغل مسئوالن حزبي گمارده شوند دانند متوليان سعي مي    مردم ما خوب مي    ":الهوتي 791".است

دادستان كل ديشب اعـالم كـرد كـه در          . رساند حاكميت تك حزبي است كه صداي پاي فاشيزم را از نزديك به گوش مي             
 برويد دنبال   ": طالقاني 792".برخود لرزيدم . اسالمي وجود دارد   هزار زنداني، در جمهوري   20ن چند صد زندان و بيش از        ايرا

انقـالب مـا را كسـاني       " :  اشـراقي  793".استبداد زير پرده دين را كنار بزنيد       .وليت پيدا كنند  ئ بگذاريد مردم مس   .كارتان
بـه خودتـان    . اين بازي ها را بس كنيد     ":صدر  بني 794".خواهند  ش را مي  كنند كه از محصول انقالب فقط رياست        دار مي   لكه

بـه زيـان انقـالب     . اين كارهايتان به زيان كشور است     . ها را به خاطر خودتان و كشورتان ادامه ندهيد         اين بازي . رحم كنيد 
، خـاك بـر     گويند مكتبـي هسـتيم      هايي كه مي    همان":شيخ علي تهراني نيز با همان لحن خاص خودش گفت          795".است

 796 "!سرشان كه مكتبي نيستند
در اين ميان كساني نيز بودند همچون حسن يوسفي اشكوري و محمدجواد حجتي كرماني كه به اصطالح يكـي بـه نعـل                       

صـدر    بنـي . بياييد و حفظ وحدت و همـدلي كنيـد        ! هستيد و نه آنها     گفتند نه شما كامال بر حق       مي! زدند ويكي به ميخ     مي
 :گفتخطاب به اين دسته 

 آنهـايي كـه   -2. آنهايي كه اهل بزن وبكوب هستند    -1:اند ودو روش دارند    دهند دو دسته    آنهايي كه اصالت را به زور مي       "
جوري حـرف   . گذارند گو هستند وبه اصطالح جاده باز مي       مبهم."!هم اين وهم آن   " گاهي ،گاهي نه اين ونه آن     .وسط بازند 

گويد بله ولي گفته بوديم آنجور، اما اگر فالن شود   مي،طور گفتي ولي امروز اينطورزنند كه اگر گفتي آقا شما ديروز آن  مي
  797"!د چنين و چنان استووآنجور نش

 :كند صدر نقل مي بني. جمهور تنها عنصر مزاحم و مخل قبضه قدرت توسط آقايان بود رئيس 
. ه و مقننـه و قضـاييه هماهنـگ هسـتند           روساي سه قوه مجري    :آقاي بهشتي در جمع اعضاي انجمن پزشكان گفته بود        "

سه زبان بلدم، دكترا    . من چه كم دارم   . جمهور ناهماهنگ است كه بايد برود       تنها رئيس  ،تركيب اين سه قوه هماهنگ است     
  798"دارم، روحاني هم هستم، چرا حكومت نكنم؟

ضور آقاي خميني، رفسنجاني، بهشتي     هايي كه با ح     ها تعارف نداشت و در جلسه       صدر در حضور آقاي خميني نيز با آن           نيب
آزاد در    جمهوري را به مناظره و بحث       صدر مسئوالن حزب     بني  پس از آنكه  . كرد  شد از گفتن حق ابا نمي       و رجايي برگزار مي   
 :گويد صدر دراين باره مي بني. اي برپا كرد ها را خواست و جلسه  آقاي خميني آن،تلويزيون دعوت كرد

وقتي در اطاق جمع شديم، خميني روي كاناپه نشسته بـود، مـن و              . يني ما را نزد خودش خواند      آقاي خم  59 اسفند   25"
مهندس بازرگان روي همان كاناپه در كنار او نشسته بوديم، رجايي وبهشتي وهاشمي رفسنجاني وموسوي اردببلي وعلـي            

اسالمي پـيش    د تا نابودي جمهوري   تصميم داري : آقاي خميني گفت  . اي وسيد احمد خميني روي كف اطاق نشستند        خامنه
آزاد كنيد و يكديگر را در دنيا مفتضح نماييد؟ طوري كه دنيا بگويند مسئولين                خواهيد برويد در تلويزيون بحث      ميبرويد؟

 عصر انقالب، فاسدان را تحمل خواهيم دنيا بداند تنها جمعي از مسئولين فاسدند و ايرانِ مي. اين رژيم فاسدند؟ گفتم خير 
صـدر   آقـاي بنـي   : رفسنجاني گفت . بايد تكليف معين كنم   . توانم اين وضعيت را تحمل كنم      من نمي :خميني گفت .كند نمي
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او بايد بطور علنـي ايـن       . چيز دست خودش باشد    خواهد همه  مجلس و شوراي قضايي و شوراي نگهبان را قبول ندارد، مي          
خواهيـد كـه وجـودش       اي مي  گفتم مجسمه . كنيم ترام مي  ما هم از او بعنوان رئيس جمهور اح        ،مقامات را رسمي بشناسد   

.  قانوني هسـتند   .خير:خميني گفت . دانم هيچ يك از نهادها را قانوني نمي      . يديگو راست مي . هاي كار شما را بپوشاند     زشتي
ـ                  قانون مي . غيرقانوني هستند .خير گفتم ور گويد رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد با شـور قضـات ديـوان كش

 تصديق بفرماييـد كـه بـه ايـن          .دانند زيرا آنها ما را قانوني نمي     . بله: بهشتي گفت . منصوب شوند و شما مشورت نكرديد     
 .دولت آقاي رجايي هم تحميلـي اسـت     . گفتم مجلس را انتخابات قالبي تشكيل داده است       .ترتيب نمي شود همكاري كرد      

بر فرض كه تحميلشان قانوني باشد، بر خالف قانون اساسي اين آقا            . اند اين آقايان از طريق شما آن را به من تحميل كرده          
با رفيقش اموال اين مردم رابه آمريكابخشيده وقانون اساسي را در بسياري از اصول نقض كرده و بايد استعفا كند و تحت                      

 مجلـس و شـوراي نگهبـان هـم          از حاال بـه بعـد     . اند گفتم اين آقايان تمام نهادها را در دست گرفته        . محاكمه قرار بگيرد  
به اوضاع . اي هستيد  شما آدم صادق و ساده.بله: خميني گفت. پوشانند دردستشان است و به هر كار خود لباس قانوني مي 
گفـتم  . آقايان زرنگ بودند و مواضع را گرفتند وآمدند جلو        . شناختيد يايران وارد نبوديد، از اروپا آمده بوديد اوضاع را نم         

طرفي وسـكوت    حاال كاري ندارد، شما اعالم بي     . ايد  شما به آنها داده    .اند بيايند جلو   آقايان نگرفته . كنيد ي مي شما كم لطف  
با يك ارتش   . شود زرنگ هستند   كارهايشان بروند معلوم مي     اگر آقايان توانستند سر    .حتي سه روز  . كنيد بمدت يك هفته   

آقاي بني : بهشتي گفت. گذاريد آيم؟ شما نمي ور از پس آقايان بر نمي بدون اسلحه كافي در برابر لشگر عراق ايستادم، چط        
كند و عيـبش     اش نيايد نمي   حسن او اين است كه تا كاري موافق عقيده        . صدر يك حسن دارد كه همان حسن عيب اوست        

 ايشون نميشه كار    با.  نه شعوري قائل است نه دين       براي ماها .  داند در همين حسن است كه خود را بزرگترين فكر قرن مي          
! سواد و بـي ديـن   گفتم بي. دونه وما رو هم بيسواد خميني گفت چرا؟ گفت براي اينكه ايشون خود را انديشه قرن مي        .كرد

 اما ايـن حـرف      ،كنيد روانشناس خوبي هستيد وهر چه بگوييد در اين آقاي خميني موثر واقع مي شود               گفتم شما فكر مي   
ايد تا بدانيد عمل به مقتضاي عقيده بدون اصل قرار دادن نسـبت در انديشـه و                  ل عقيده شما حكايت از آن دارد كه نه اه       

آدمي بايد مشورت كند تا بتواند موافق عقيده عمل كند و نه اهل علـم هسـتيد تـا بدانيـد آنچـه                    . عمل ممكن نمي شود   
ـ    يهام درباره انديشه علمي بوده است، انديشه اي كه از توحيد ما            گفته دينـي، صـحيح     امـا دربـاره بـي     . ت گرفته شده اس
. بعـد سـر مـرا ببريـد       ،  گذاريد جنگ تمام شـود    باقال  . دمن گفتم شما دين نداريد و به وطن خويش نيز عالقه نداري           .است

 500 ، ميليـون  11از اين   . نازد  ميليون رايش مي   11صدر به    گفت آقاي بني  . كنم  من مي  ؟كنيد جنگ را شما مي   : تخميني گف 
كنم  گفت من به نصيحت اكتفا نمي     . شود اند براي بقيه اگر تكليف شرعي معلوم كنم، كار شما تمام مي            نهزارتايش نامسلما 

توانم شما و آقاي بهشتي را در اين اطاق يكسال نگه دارم، گفتم ما را از هم دور نگه داريد وگرنه آسايش از خانه رخت                          مي
گفـتم از مضـمون پيشـنهاد آقايـان بهشـتي و            . يني بدهد قرار شد هر كس پيشنهادش را بنويسد و به خم         . خواهد بست 

حاضـران  . صـدر بـرود     يعنـي بنـي   . پيشنهادشان اين است كه يك طرف بماند و طرف ديگر برود          . رفسنجاني اطالع دارم  
بعد . اند يك طرف برود و بگذارد طرفي كه هماهنگ است كارش را بكند              پيشنهاد كرده . بله: احمد خميني گفت  . خنديدند
شما حق نيست بـه امـام بگوييـد      : رجايي گفت .  قرار شد ما بمانيم و به نتيجه برسانيم         رفت و  خميني از اطاق بيرون   آقاي  

ايشان مختـار  . دانند بايد بكنند اين انقالب مديون ايشان است وهر چه مصلحت مي  . شما نبايد خالف قانون اساسي بكنيد     
دير بـه كـالس ريـا       . بخوانيد شما روضه الزم نيست   : تگي جواب دادم  با برافروخ . است به قانون اساسي عمل بكند يا نكند       

كنيد، اين حرف شما مثـل آن        شما وجمع شما به هيچ حرف امام اعتنا و عمل نمي          . گوييد ايد و دروغ مي    رفتيد و بلد نشده   
 799 ".ايد عمل كنيد است كه بگوييد نبايد به پيامبر گفت شما نبايد خود خالف ديني كه آورده

هـايش را صـاف و        كـرد و حـرف      گيري مي   به آقاي خميني موضع   نسبت  در تنها كسي بود كه      ص  جو وحشتناك، بني   در آن 
 .مكتب مصدق، شاگرداني دلير تقديم ملت كرده بود. گذاشت پرده با او در ميان مي بي
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  اسفند14چماق و 
صدر و يـا   هر كجا بني.  روبرو بود"بدستان ق و چمايدار چماق"اي به نام  جمهوري بني صدر همواره با پديده دوران رياست 

كه اكثرا وابسـتگان    (اهللا  هاي انقالب و طيف موسوم به حزب        پرداختند، سپاه پاسداران، كميته     طرفداران او به سخنراني مي    
نقشي كه گـروه فشـار در دوران        . پرداختند  زدند و به ضرب و جرح مردم مي         مراسم را بر هم مي    ) به حزب جمهوري بودند   

پراني، شعار دادن، قطع سيم بلنـدگو، پاشـيدن اسـيد،             سنگ. كردند  صدر ايفا مي    كرد، اينان در دوره بني      اتمي بازي مي  خ
رسيد از وظـايف خطيـر و         كفش و هرآنچه به دستشان مي     چوب و سنگ و   پرت كردن   ، پنجه بوكس،  چاقو، لگد ،زدن مشت 

. كردنـد   بودند، از هر فرصتي براي ايجاد آشوب و بلوا استفاده مـي كه از نظر تعداد كامال در اقليت       با آن . مهم اين گروه بود   
هـا    هاي مردم در بدنه حاكميت به مخالفت با اين پديده پرداخت و بـه شـدت بـه آن                    صدر به عنوان تنها حافظ آزادي       بني

 :كرد اعتراض مي
فكـر را   . ، گمـان شـما باطـل اسـت        كنيد حمله و ايجاد زد وخورد، براي از بين بردن فكر مخالف كافي است               اگر فكر مي  "

  800".بردشود با اين كارها از بين  نمي
 801". بوسيله چماق قابل اداره نيستتوانيم حالي كنيم كه كشور  سال است كه به عده اي چماقدار نمي2"
 802".ماقداران دست از حمله بردارندچ"
 شـدني  ،نـد كـه روشـن كُ     به كـافي نيسـت     سال تجر  2 ،اينكه ما بخواهيم مسائل عقيدتي را با چوب و چماق حل كنيم           "

 803"نيست؟
 804  ".شما با چوب و چماق نمي توانيد اين انحرافات را درمان كنيد"
چراي آن هم معلوم است چون ايـن يـك   . با چماق، غيرمسلمان ، مسلمان نخواهد شد. هاي غلط است ها روش  اين روش "

آيد بلكه همين را دليل       اش بيرون نمي     تنها آن از توي كله     چماق كه بزنيد، نه   . اش كه خوب غلط است      چيزي رفته توي كله   
 805".نطق پيش رفتبايد با بحث و م. گيرد كه بله حرفم درست است  مي
  806".مله چماقداران قرار گرفته استهر كس جرات كرده و حرف زده است حتي اگر از مراجع بوده است مورد ح"
ف چنـد دقيقـه پوشـيد و راه          اسالم لباس نيست كه بتـوان ظـر        .ر اندازيم ها را بكا   هارا بر زمين بگذاريم، انديشه      چماق"

   807".افتاد
 808" كله طرف بزن و بگو مرحمت زياد؟گويد تا رسيدي با چماق توي قرآن ميآيا "
خواهند به زور بر كار خود لباس حقانيت بپوشانند و در تالشند تا سانسور و جو اختناق را تحميل                     چينند و مي   توطئه مي "
 نياز دارد   دين نظام نه به حمايت از راه چماق       .  قرن سانسور شده سانسور نمي كند ، سانسور مي شكند          14ديني كه   . ندكن

  809".و نه از راه سانسور
  810"توان اين جامعه را مستقل شمرد؟ اي به جاي عقل و منطق، چوب و چماق حكومت كرد چگونه مي اگر در جامعه" 
ختالفات اگر مي خواهيد ديكتاتوري و استبداد فرا نرسد، ا        . ن تكليف كنند  يركشور ما تعي  اي چماق بدست د    نگذاريد عده "

   811".را از راه بحث حل كنيد
كـامگي در     تـر از خـود     هيچ چيز براي انقالب خطرناك    . كنم راجعه مي روم به مردم م    ها ادامه پيداكرد مي     اگر چماق بازي  "

، ضد انقالب   اين انقالبي نيست  . خواهيم بكنيم  يند ما عمل انقالبي مي    تصميم نيست كه يك عده بنشينند شب و صبح بگو         
 812".است

 813".قوا بايستند و چماق را بشكنندبر مردم است كه با تمام . خواهند به هر قيمت حاكميت چماق برقرار كنند مي"
ن و بهم ريختن تظاهرات بـود،       دفعه اول با سر وصدا كرد     . به همه هشدار مي دهم ، در برابر چماق بدستان القيد نمانيد           "  

 814"!رسد  چهارم نوبت تير و تفنگ ميالبد دفعه. و دفعه سوم آجر و سنگ و چاقو دفعه دوم مشت و لگد در كار امد
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ايم كه اسـتاد      ايم؟ به جايي رسيده     ببينيد چماقدارن از چه وقت شروع كرده ، از كجا شروع كردند و حاال به كجا رسيده                "
 815". ساله نيز امكان حرف زدن نداردند وچ80شريعتي پيرمرد 

 :كردند نشستند و پيوسته به رسم چماقداري اعتراض مي صدر نيز ساكت نمي ياران بني
آقايان محترم دادگستري، تجـاوز     ":اهللا پسنديده   آيت 816"قداري چرا و چگونه ادامه دارد؟     من در تعجبم كه چما    ":الهوتي

: الهوتي   817"نمي بينيد؟ د و حقوق و اموال و آبرو اين مردمان شريف را            هاي منحرف و تخطي به حدو       چماقداران وجماعت 
اگر قرار بود با چماق و زورگويي بتوانند حكومت كنند قبل از شما             . مردم انقالب نكردند تا من وشما بر آنها حكومت كنيم           

به ثانيا اينكه   ! اهللا خطاب نكنيد   ا آيت بعد مر  ن مِ  اينكه اول":يده در گفتگو با خبرنگار ميزان     اهللا پسند   آيت 818".آريامهر بود 
  819".چماقداران سازمان داده شده استرسد عمليات  نظر مي

بهشـتي  . اهللا مي ناميدند    ها را نيروهاي غيرتمند حزب      اي به نام چماقداري بودند و آن       بهشتي و همفكرانشان منكر پديده    
 :گفت!ي نديديماي مطبوعاتي با اشاره تلويحي به اين كه ما كه چيز در مصاحبه

 820".در هيچ يك از جلسات سخنراني من زد و خوردي پيش نيامده استواال  "
صـدر    ماجرا از اين قرار بود كه بني      .  اسفند بود  14جمهور روز     اهللا و طرفداران رئيس     نقطه اوج درگيري ميان جماعت حزب      

آقاي خميني  . دانشگاه تهران سخنراني كند   خواست تا براي سالگرد وفات دكتر مصدق، رهبر و پيشواي آزاده خويش، در              
 :كند صدر نقل مي بني. البته با اينكار مخالف بود

پس يك جـوري    . دانيد  شما حساسيت امام را نسبت به مصدق مي       :  اسفند احمد خميني به من تلفن زد و گفت         14 صبح   "
اين چـه حرفهـايي     .داند دق مي گفتم ايشون هم حساسيت مارا نسبت به مص       . حرف بزنيد كه اين حساسيت تحريك نشه      

نـوز نبايـد از آن دوران حـرف          آخه ملتي يك قدرت مسلط را بيرون كرده وحاال انقالب كرديم، ه            ؟زنيد است كه شما مي   
 821"؟بزنيم

. جمهور محبوب خود را بشـنوند        جمعيت بسياري از مردم در دانشگاه تهران و چمن آن گرد هم آمدند تا سخنراني رئيس               
پاسـداران و حـزب    ها، سپاه  افراد بسياري از كميته   .  توان خود را بسيج كرده بود تا سخنراني را بر هم زند            گروه فشار تمام  

گرد هم آمده بودند تا طي يك حملـه         )  كرج ،قم و  شهرهاي مجاور تهران نظير قزوين     وحتي از ( جمهوري از اطراف و اكناف    
صدر به هنگام عصر شروع شد و سخنانش هر   سخنراني بني .جمهور اخالل ايجاد كنند     سازمان داده شده در سخنان رئيس     

نـد ،    كه كاري ازپيش نبـرده بود      اهللا  نيروهاي حزب . گشت  چند جمله يكبار با كف و سوت دهها هزار نفري مردم همراه مي            
مـردم  .  اعتراض خود را نشـان دادنـد       "!صدر، بلندگو رو قطع كردند      صدر، بني    بني "گفتنبلندگو را قطع كردند و مردم با        

صدر، افشا كن، بهشتي رو رسـوا         صدر، بني    بني "؛"صدر، دوستت داريم صد در صد         صدر، بني    بني "  با شعارهاي  همچنين
 چماقدار، چماقـدار، مرگـت فـرا        "؛"اهللا و فتح قريب، مرگ بر اين حزبك مردم فريب           نصرمن" ؛"مرگ بر بهشتي  "؛"كن

 ؛" حزب شـده رسـتاخيز  ،مسلمان بپاخيز" ؛"ديگر اثر نداردچوب، چماق، شكنجه "؛"كيش، كيش، چماقدار"،"رسيده
 مـا پيـرو     ،خـواهيم  ما حزب نمي  "؛"مردم حامي تو  ،  بني صدر خدا حامي توست    "؛"صدر، اذن جهادم بده     بني صدر،  بني"

: اهللا بـا شـعارهاي      از آن سو جماعـت حـزب       .جمهور پرداختند  ه حمايت از رئيس    ب "صدر  سپهساالر ايراني بني  "،  "قرآنيم
ضدملي گرايي، واليت فقيه    "؛  "ره  جمهوري اسالمي، راه مصدق نمي    "؛  "حاال كه رهبرت شده مصدق، راي ما رو پس بده         "

تـا مـرگ شـاه دوم، از پـا          "؛  "ليبرال سازشكار، قبله تـو اروپاسـت      "؛  "شه  پينوشه، پينوشه، ايران شيلي نمي    "؛  "است
پرداختنـد كـه      گروه فشار كماكان به ضرب و جرح مردم مـي          .كردند تا اجتماع مردم را برهم زنند         سعي مي  "نشينيم  نمي
از مـردم خواسـت دور چماقـداران را خـالي كننـد و              . سابقه بود   قرن اخير بي    صدر كاري را انجام داد كه در طول نيم          بني
نيـروي   اسفند مردم را كتك زده بودند و در سخنراني اخـالل كـرده بودنـد را بـه                    14هايي را كه از صبح تا عصر روز           آن

 :انتظامي تحويل دهند
 822 ".گرفتيد بياوريد تحويل دهيد. اينها را بيرون كنيد .شما مردم اينها را با آرامش از اينجا بيرون كنيد"

 :زدند گفت و خطاب به كساني كه چماقدارها را مي
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دارها را نكنيد    هيد، شما رفتار چماق   گرفتيد بياوريد تحويل د   . نزنيد بابا . دارها را با خود آنها نكنيد      رفتار چماق . آقا نزنيد "
خودتان با آنان كتك كاري     . نگذاريد با دستگيرشدگان بدرفتاري كنند    . بگوييد نزنند . شما كه آنجا هستيد آنها را بياوريد      .

 823 ".گرفتيد بياوريد تحويل دهيد. نكنيد
صـدر رسـيد،      ها كه به دسـت بنـي        كارت.دها را بگيرد و به او بدهن        هاي شناسايي آن    و از نيروي انتظامي خواست تا كارت      

 :همانجا پشت ميكروفن شروع كرد به خواندن
يكي ديگر كارت حـزب جمهـوري       .  يكي از دستگير شدگان از كميته مركزي انقالب اسالمي قزوين حكم ماموريت دارد             "

 824 ".يكي از دستگير شدگان نيروي ويژه نخست وزيري است. اسالمي قزوين را دارد
 :اهللا گرفته شده بود نشان داد و گفت گي را كه از يكي از جماعت حزبصدر تفن بني
ترجيح مي دهم امروز بدسـت تبهكـار چماقـدارن كشـته شـوم بلكـه رسـم                  . اند  جمهور آمده   با اين به استقبال رئيس    "

  825".داري در اين كشور از ميان برودچماق
 :گويد  اسفند در دانشگاه تهران بود مي14فر كه در روز  معين

 
 
وقتي رئيس جمهور گفـت مـردم اينهـا را          . جمهور آمده بودند    معلوم بودكه عده اي بقصد برهم زدن سخنراني رئيس         "   

آوردنـد و اوراق   دستگير كنند و تحويل دهند، ديديم تك و توك اينها را دستگير كردند و داخل ساختمان كتابخانـه مـي   
اگر آزادي آنقدر محدود باشـد كـه رئـيس          ... و غيره ازشان مي گرفتند    شناسايي و وسايلي از قبيل چاقو و پروفيل آهني          

  826".جمهور مملكت نتواند صحبت كند بايد فاتحه همه چيز را خواند
 :مهندس سحابي نيز كه در دانشگاه حضور داشت گفت

  827".له از صبح سازمان داده شده بودحم"
 منتشر كرد، بـه بـرهم       " اسفند 14 غائله   "ي كه بعدها با نام    جالب اينجا كه خود دادگستري و ديوان قضايي كشور در كتاب          

هـا و     پرخـاش "و  " قطع سيم بلنـدگو    " را مديون    " بودن در اوج گذرگاه انقالب     "جمهور افتخار كرد و     زدن مراسم رئيس  
 : دانست و گفت" اسفند14اهللا در هاي حزب نعره
 از  ه حضور داشته جهت ياري پاسداران يك مينـي بـوس           اسفند در دانشگاه فعاالن    14گروه عظيمي از حزب اهللا از صبح        "

شـركت حـزب اهللا و       .هاي بلندگو شركت داشـتند     همين پاسداران بودندكه در قطع سيم     . كميته قزوين اعزام شده بودند    
 14 اگـر . ايستد  صدر مي  اي مانند كوه در برابر بني       صدر طبيعي بود، سپاه بدون هيچ واهمه و مالحظه          پاسداران بر عليه بني   
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انقالب و پرخاش آنان و بدون نعره هاي حزب اهللا پايان مي يافت اكنون ما مسلما در اين اوج                    هاي  اسفند بدون حضور نهاد   
  828".داشتيم رگاه انقالب گام بر نميگذ

 نظيـر كلت،چـاقو،     اهللا  هـا و ابـزار قتالـه نيروهـاي حـزب            روزنامه انقالب اسالمي، روزهـاي بعـد عكـس تمـامي كـارت            
بـراي  .اي دگر بود ما در اردوگاه نيروهاي خط امام وضعيت به گونه       ا 829. را چاپ كرد    مفتول سيمي   و  قمه زنجير،س،بوك  پنجه

 بودنـد و چـاقو كشـيده     ها كه يك عمر كتك زده آن. ها، مقهور نمايش ملت شده بودند زننده اولين بار، گروه فشار و كتك   
ده بودند و در مقابل با سكوت و گذشت مردم مواجه شده بودند، اين بار               ها را برهم زده بودند و تهديد كر         بودند و سخنراني    

هـاي اكيـد      رغـم توصـيه     مقابله به مثل مردم، علـي     . نه تنها افشا شده بودند كه دست بسته تحويل مقامات گشته بودند           
 :بودگرايان و انحصار طلبان بسيار گران آمده  صدر مبني بر مدارا با گروه فشار، به كام اقتدار بني

 آنچه اآلن مطرح است دفاع از افراد مظلومي است كه در            ": بهشتي 830".ر مومن و متعهد را كتك زده اند       عناص":اي خامنه
ضـد انقـالب پايگـاه      ":رجـايي  831".ن از رئيس جمهور شكايت دارند     حوادث دانشگاه كتك خوردند و گرفتار شدند و اآل        

از جمع موجـود در ايـن روز و از دسـت            ":هزاد نبوي ب 832".ورتحت عنوان حمايت از رئيس جمه     جديدي پيدا كرده است     
حتي در اين جمع يك بار هـم اهللا اكبـر           . زدن ها و سوت كشيدن هاي پي در پي كامال مشخص بود كه چه جمعي هستند               

آقاي خمينـي نيـز       834".رئيس جمهور به قانون اساسي كه خونبهاي ملت ماست خيانت كرده          ":  خلخالي 833".گفته نشد 
 اسـفند بـا     14 خوانـد و از حـوادث        "مهدورالدم"دمي را كه گروه فشار را دستگير كرده و تحويل داده بودند را              بعدها مر 
 835. ياد كرد" اسفند14 فاجعه "عنوان
 شـما تمـام تقصـير را انداختيـد گـردن            ":هاشـمي رفسـنجاني گفـت     ميان مهندس بازرگان نيز با اعتراض بـه          در اين 
 اسفند باعث اخالل در مراسم شدند كه شروع كننده تظاهرات و            14اهللا نه تنها در       زبگروهك به اصطالح ح   . جمهور  رئيس
  836"اشته باشد؟ها سكوت رضامندانه د گونه اخالل آيا رياست مجلس، آقاي رفسنجاني، بايد نسبت به اين.ها بودند ممانعت
 :هوري اشاره كرد و گفتاي به آقاي خميني به سازماندهي شدن چماقداران توسط حزب جم صدر در نامه بني
دايره تهديـد   . كنند گردانند و با صراحت نيز تهديد مى       دانند كه سازمان چماقداران را اين آقايان مى        امروز ديگر همه مي   "

در ... راديو و تلويزيون و قلم و تريبون مجلـس و . ترين كسان شما رسيده است شود و به نزديك  اينك نزديك مى  ،دور بود 
 837".انحصار آنهاست

 اسفند به گروه فشار كه بعد از كتك زدن مردم حاال طلبكار هم شده بودند به شدت حمله كـرد                  14صدر پس از حادثه       بني
 :و گفت

 اي  شـود كـه در يـك كشـور عـده            اين نمي . قرص و محكم مي ايستم و زير بار ناحق نمي روم حتي به قيمت كنار رفتن               "
 را قطع كنند، سنگ بپرانند، اسيد بپاشـند، تيـر رهـا كننـد و آخـر طلبكـار                چماقدار بيايند، ناسزا بگويند، سيم بلندگو     

  838".بشوند
 839"دله واقع مي شوند مقصر مي شونها مورد حم مثل رژيم سابق هر وقت كتك خورده"
، ند، امنيت در شهرها از بين رفته اسـت        ا  هشود كه پس از دوسال كه دهها نفر زير چماق اين چماقدارها نفله شد              اين نمي "

  840".استقرار غير قانون ممكن شده است، حاال بخواهند اينجوري رسيدگي كنند
ه ايـن چماقـداري را سـازمان مـي          كباالخره بايد معلوم شود اين چماقداري چگونه سازمان مي يابد؟گروههاي سياسي            "

اال كاري   ال آن باشد و   كه دستگاه قضايي بايد به دنب      اين كاري است   ها هستند؟ريشه اين چماقداري كجاست؟     دهند كدام 
، ايـن را عـدالت قضـايي     جمهوري بـرود   غره هم به رئيس    چشمي با چماقداران مي كند يك چشم      بكند كه اگر يك گوشه      

 841 "!گويند ماست مالي قضيه گويند اين را مي ينم
 842"وقتي مجريان قانون، خود ناقضان قانون شدند مردم چگونه به ما اعتماد كنند؟"
اهللا خواست تا به اعمـال خـالف          اي به آقاي خميني اعتراض خود را به دستگاه قضايي اعالم كرد و از آيت               صدر در نامه    بني

 :قانون دادگستري رسيدگي كند
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بخدا همـه   . كنند اينكار رسيدگى ميكنند؟ و چگونه رسيدگى مى      ه  بفرمائيد يك نفر برود، دادگسترى ببيند چه كسانى ب        "
كنيـد و   ام عيب شما اينست كه نه اعتماد مى چند بار عرض كرده. آيد  خدا را خوش نمىشوند دارند از همه چيز مايوس مى   

 843".نه تحقيق
رسيد، خود شاكي شـده بـود و اقامـه            بود و به حق مي      اما شكايت به كدام دستگاه قضايي؟ دستگاهي كه بايد دادرس مي          

اش دادگستري و دادگري است، در كتابي با          ظيفهاي كه و    شود دستگاه قضايي    كجاي جهان پيدا نمي     در هيچ ! كرد  دعوي مي 
 !  صفحه بر عليه رئيس جمهور اعالم جرم كند و مدعي شود1000 " اسفند14غائله "عنوان 
 : گفت كل كشوراي به موسوي اردبيلي، دادستان صدر در نامه بني
 درصـد  11/9تنها ، ئى است ستردهكه براى تهران نمونه بردارى دقيق و گ، پرسشنامه5750در يك سنجش افكار با تعداد    "

 844".مردم اميدوارند دادگسترى شما، قضيه دانشگاه را عادالنه مورد رسيدگى قرار دهد
ارزش بـودن   نظر آقاي بهشتي بود اعتراض كرد و از هتك حرمت و بي صدر بارها به اين دستگاه عريض و طويل كه زير      بني 

 :جان و مال مردم شكايت كرد
 845".كند، دادرس خداست ونه پرونده سازي هاي مفتضح را ميقاضي است و اينگ،  مدعيوقتي ؛آقاي بهشتي"
  846"!ند آخر سر بدهكار هم خواهم شد اسف14كنم درباره وقايع  گمان مي" 

 : صدر پيش از اين نيز بارها به فساد در دستگاه قضايي اعتراض كرد بني
هـا كـه در بـدترين     ؟ ايـن روش گونه تهديد هاي عجيب و غريـب ها را توسعه دهد و اين        دستگاه قضايي كه بايد آزادي    "

 847"ها هم ديده نمي شود صحيح است؟ ديكتاتوري
اگر قرار بود كسي كه عنوان دادستاني را دارد ، خودش تشخيص بدهد ، خودش هم نيروي مسلح داشـته باشـد و ايـن                         "

  كه تگير كردي و چه كسي به تو اعالم جرم كرد          دس  نيروي مسلح را بفرستد و دستگير كند و كسي هم نتواند بپرسد چرا            
 848".ديگر قواي سه گانه الزم نيست

 كشيده اند و خواسته اند به زور اسلحه خود را تحميل كنند عنـوان داده و                 3-جاي تاسف است دادستان كساني را كه ژ       "
  849".ري نيست كه با قانون تطبيق كندتصدي كار به آنها بسپرد ، اين ام

  850".و وزيروزير  ديم تا دستگاه قضايي فقط از قانون فرمان ببرد، نه از رئيس جمهور نه از نخستما انقالب كر"
بريد از ديگران چه انتظار؟ قانون       كنيد؟ وقتي شما حرمت قانون اساسي را از بين مي          چرا بر خالف قانون اساسي عمل مي      "

اعتبـار   ارزش وبـي   ايد به دست خـود بـي       ود امضا كرده  چرا قانون اساسي را كه خ     . اساسي اجتماعات را آزاد دانسته است     
 851 "سازيد؟ مي
 852".ها باشم توانم ناظر و تماشاچي خالف نمي"
  853".براي استقرار نظام قانوني خواهم ايستاد و آماده پرداختن بهاي آن هستم"
 854".من از ايستادگي براي قانون اساسي باكي نخواهم داشت"
 855".بر خطر جا خالي كنمكسي نيستم كه در برا. اسممن كسي نيستم كه از تهديد بهر"
 856".مانم مانم، استوار هم مي  به عنوان معتمد مردم كشور برجا مي"
 :اي به احمد خميني نوشت صدر در نامه بني
اينكه جان افراد در جمهورى اسالمى اينقدر بى قدر است يك امر است اما اينكه با اين ترتيب اداره مـردم از اسـتبداد                        "
رسد و درپى هر رژيمى ميروند كه از اين حكومت خالص كند امر ديگرى اسـت و                  لب مى ه  ونين پر هرج و مرج جانشان ب      خ

. ذشته باشـد  گترسم روزى متوجه اين حقيقت بشويم كه كار از كار            مهم اين امر است كه اين وضع قابل دوام نيست و مى           
 اگر مردم از ما مايوس بشوند، بايـد آرزوى همـان سـوئيس و               بهرحال گمان اينجانب اينست كه وضع بغايت وخيم است و         

 857".يفرانسه شدن را مردم بگور ببرند چه رسد به ديدن جامعه اسالم
 :اي ديگر درباره دستگاه قضايي به آقاي خميني هشدار داد و گفت صدر همچنين در نامه بني 
 نيت را  خدا كسى امنيت ندارد و دستگاه قضائى، بيشتر اسباب سلب ام به"
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  858".انجام نيستعيت خوش سر بخدا اين وض .آورد تا امنيت را فراهم مى
ـ              بر طبق قانون قاضي نمي    . بست ويران بود    البته بنا از پاي    لي كشـور،   اتواند عضو حزب باشد و بهشـتي رئـيس ديـوان ع

 :صدر به اين نكته اشاره كرد و گفت بني. دبيرحزب جمهوري بود
 859".ر عضو ودبير كل حزب جمهوري است رئيس ديوان عالي كشو،اند عضو حزب باشدتو بنابر قانون قاضي نمي"
 :صدر واكنش نشان داد و گفت بهشتي به اين حرف بني 
و قاضي نمي تواند عضو حزب باشد؟ مثل اينكه قوانين آن قوانيني است كه در ذهن ايشـان هسـت              , مطابق كدام قانون    "

 860"؟!بايد بگويم كجاست آن قوانين
 :"طبق اين قانون!  آقاي بهشتي":امه انقالب اسالمي ذيل اين حرف بهشتي در صفحه اول خود اين تيتر را كار كردروزن
بمنظور حفظ بي طرفي كامل در انجام وظيفه و رعايـت احتـرام شـئون قضـايي،                 :  قانون اصول تشكيالت عدليه      52ماده  

بسته به آنها و هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه           عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب سياسي، جمعيتهاي وا        
نفصـال از خـدمات     تخلف از مفاد اين ماده موجب تعقيب دادگاه عالي انتظـامي و ا            . يا مجله سياسي و حزبي ممنوع است      

  861 ".قضايي خواهد بود
رسـد امـا       بـه جـايي نمـي      هاي قـانوني    ، اين اعتراض  862عيار قدرت سياسي است     ابزار تمام در رژيمي كه دستگاه قضايي      

ايسـتادني كـه    . كـرد و ايسـتاده بـود        هاي مردم و انقالب پافشاري مي       صدر با علم به اين نكته همچنان بر سر آرمان           بني
 .رفت تا به قيمت حذفش از صحنه تمام شود مي

 

 ملت؛ تنها راه عبور از مدار بسته
اهللا، سعي    نيروهاي سازماندهي شده موسوم به حزب     . داشتصدر همچنان ادامه      سازي، اتهام و جعل دروغ عليه بني        شايعه
گرفـت؛ از بمـب گذاشـتن در          ها طيف وسيعي را در بر مي        اين حمله . صدر را در افكار عمومي خراب كنند        كردند تا بني    مي

. صـدر تـا كـافر بـودن او      هـواداران بنـي    توسط  تن از روحانيون   40جمهور و ترور      مدرسه حجتيه توسط طرفداران رئيس    
شـد اعتـراض كـرد و         مدار ايجاد مي    صدر در كارنامه روزانه خود بارها به اين جو مسموم كه توسط همان اقليت قدرت                بني
 :گفت

 مليـت  -1:سئواالت ازاين قبيل است . اند ورقه سئواالت مربوط به گزينش دانشجو براي مدرسه عالي علوم اراك را آورده            "
صدر، گروههـاي منـافق و       قاي بني آجمهوري    چرا پس از رياست    –2اجانب بودند؟ گراها وابسته به     چيست و چرا اكثر ملي    
 863" چرا اخيرا راديو عراق و اسرائيل از بني صدر حمايت مي كنند؟–3 كنند ؟ چپ از ايشان حمايت مي

تا بتواننـد    در همه جا دارد رايج مي شود و اشخاص بايد امتحان دهند               هم تفتيش عقايد از آن كارها هم اين است كه        ... "
 864 "!وارد دانشگاه بشوند

. اي را در كارهاي دولتي بگذارند كه تفتيش عقايد كنند           من در خواب هم اين كارهاي مفتضح را نديده بودم كه يك عده            "
ما يـك  . ها خالف شرع، خالف حق و خالف مصلحت است          همه اين ...كردند  در زمان شاه هم ما را اينطور تفتيش عقايد نمي         

  865".حاال ساواك را در همه جا داريميم و جامعه از دست او در عذاب بود و ساواك داشت
ايـم؟ چـه     جمهور در مدرسه حجتيـه بمـب گذاشـته         كند كه ما به طرفداري از رئيس       چه كسي در قم اطالعيه پخش مي      "

 866"؟مقصودي دارند از اين كارها
اند و سئواالتي از اين گونه       جمهوري آمده  ه دفتر رياست  اي به عنوان سنجش افكار از ناحي       اند عده  برخي از استادان گفته   "

يا امام آمريكايي است؟ كداميك از اين سه نفر رجايي ، بهشتي ، رفسنجاني ممكن اسـت بنـي صـدر را تـرور                        آ :اند كرده
: ك گفت اند؟ باالخره استانداري ارا    كنند؟ پرسيدم اين پرسش نامه ها از كجا بدست شما رسيده و پرسشگران چگونه بوده              

خواسـتيم افـراد     .بله ما تحقيق كرديم و پرسشنامه ها را بدست آورديم، معلوم شد جعلي است و امضاي آن جعلي است                  
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چطور وقتي مي خواسـتيد     ولي   ،كنم مرتبط به اين قضيه را بگيريم، فرار كردند خوب در حسن نيت استانداران ترديد نمي              
   867"؟اينها را بگيريد فرار كردند

جمهوري قرار بوده چهل نفر       توسط دفتر همكاري هاي مردم با رئيس        كه  در قم، قطعنامه خوانده، عنوان كرده      ي رفته سك"
  868"!از روحانيون بنام ترور شوند

كردند تا به هـر طريـق ممكـن بـراي مـردم طرفـدار                 طرفداران و هواداران فكري و تشكيالتي حزب جمهوري سعي مي          
جمهور بر پشت ماشين هـم بـا           آزار و ايذا تا به آنجا پيش رفت كه زدن عكس رئيس            اين. جمهور مشكل ايجاد كنند     رئيس

كرد، مورد اذيت و      گفت يا از او طرفداري مي       جمهور سخن مي    هركس كه در دفاع از رئيس     . شد  خرد شدن شيشه همراه مي    
 :جمهور درآمد شد تا جايي كه صداي رئيس آزار واقع مي

  869"؟كس رئيس جمهوري به شيشه مغازه يا تاكسي جرم محسوب مي شودزدن عاي است كه  اين چه جامعه"
اند و به اذيت و آزار  كوپتر به آنجا رفته بوديم و از ما استقبال كرده بودند را امروز با راكت زده        دهي كه پس از سقوط هلي     "

 870".اند روستائياني كه به ما كمك كرده بودند پرداختند وحتي به يك زن هم تجاوزكرده
 ضـربه   40به   اند به من گزارش شد     در محل سخنراني آقاي رفسنجاني درود بر بني صدر گفته         كه  در تويسركان عده اي     " 

از جمعيـت رانـده     . در اصفهان به محل سخنراني من با اتومبيل لنگه كفش آوردنـد           . شالق و يكسال زندان محكوم شدند     
؟ نـد ا اينها را پيگيري و تعقيـب كـرده       . ت آن هم موجود است    يالص عكس و فيلم و تف     .شدند ولي دوباره بازگردانده شدند    

يك جا چهل ضربه شالق ، يكسال زنـدان و محروميـت از             . ها را بياوريد تا اين كار را بكنيم        معلوم شد نه، گفته اند عكس     
سمت رئـيس   زندگي آنهم بدليل شعار دادن، جاي ديگر بطور سازمان يافته حمله به اجتماع و پرتاب كردن لنگه كفش به                    

  871"؟!جمهوري و اين هم نتيجه تحقيق آن
انـد   اين روزها كارهاي فوق العاده بزرگي انجام گرفته است ولي من جرات ندارم از كساني كه اين خدمات بزرگ را كرده                    "

   872"!دان نام ببرم براي اينكه تا اين زمان هر كس كه خدمتي كرد و من از او نام برده ام، يك باليي بر سر او آورده
 ،هركسي كه صداقتي و لياقتي از خود بروز داد و به اين جمهوري خدمت كرد و يا با بيان من مورد تشويق قـرار گرفـت                         "

 873".اند يك باليي سرش آورده
خواهند همه چيـز را در دسـت بگيرنـد و جـو              گفتند كه مي   اي بازاريان آمدند و درباره عده معدود و محدودي مي          عده" 

ها  حميل كنند و هركس را حس كنند جانب رئيس جمهور را دارد از طريق تلفني و غيرتلفني نويد سختي                  خفقان بر بازار ت   
  874".دهند و چيزهاي ديگري را به او مي

زده  هـاي جنـگ    شود صـرف خـانواده     ستاد ارتش از من خواست تا در بازي فوتبال حاضر شوم و درآمدي كه حاصل مي               "
. ت اجتماع عظيم شود و يك وقت برخوردي پيش بيايد و فعال شما تاخير بياندازيد              وزيركشور زنگ زد كه ممكن اس     . بشود

باشگاه . اند اين بازي انجام گيرد من پذيرفتم، اما شنيدم كه ايشان بازي را هم لغو كرده اند و در ورزشگاه امجديه نگذاشته
   875"!كنند كرده اند كه جواز آنها را لغو مي پرسپوليس را تهديد

شـود كـه شـما اصـال      تبليـغ مـي  : گفته برادر امام به من مراجعه كرد ودارم كه امروز آقاي پسنديد    پنهان نمي   از شما  "
وقتي درباره نخسـتين    . ها از بين برود     قدري راجع به اينكه مسلمان هستيد صحبت كنيد كه اين شائبه           .مسلمان نيستيد 

 876".مهوري استرئيس جمهوري اسالمي اينطور تبليغ شود، اين تبليغ بر ضد ج
ما اعتقاد و لياقت را اصل       . در اخالق ما نه برچسب زدن هست، نه افترا گفتن، نه دروغ، نه بهتان، نه غرض و نه مرض                  اما  " 

  877".شماريم مي
جمهوري از سوي مقامات اداري مورد تعقيب قرار         به هيچ قيمت پذيرفته شده نيست كه كساني به جرم حمايت از رئيس            "

زدگان پـول    در استاني استاندار منع كرده است كه  به حساب رئيس جمهوري براي كمك به جنگ                .ار شوند بگيرند و گرفت  
   878"!بريزند

 :اي به آقاي خميني نوشت صدر در نامه بني. جمهور از پا درآيد شد تا رئيس فشار روز به روز تشديد مي
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 را نجـات    يتآتش انـداختم بلكـه وضـع      ه   را ب   من براى مقام داوطلب رياست جمهورى نشدم وضع را سخت ديدم خود            "
نويسم خدمت شما باشد هر وقـت ديديـد مصـلحت كشـور اسـت                 اينك هم در صفحه جداگانه استعفا خود را مى         .بدهم

 4در شـبانه روز  . بازان قدرت پرست مانع كارها بشـوند   تا وقتى اعتماد هست اجازه نفرمائيد گروه...بفرمائيد منتشر كنند 
وضـع  . آيـم  كشد كه از پا در مـى        ماه نمى  6 ترور نيست با اين كار كشنده و جنگ اعصاب            به  ندارم الزم  ساعت استراحت 
 879"...كنند كنم، فوراً تبديل به ياس مى  هر اندازه اميد ايجاد مى.بغايت سخت است

ي مان عالي كشور و تما    ديوكه   شدند چرا      بازداشت و زنداني مي     نمايندگان روزنامه انقالب اسالمي در نقاط مختلف كشور       
شـد    جمهور بيان مـي     داليلي كه براي بازداشت موافقان رئيس     . طلب بود   ها و مراجع قضايي در دست حزب استبداد         دادگاه

زماني كه از بازپرس دادگاه انقالب تبريز درباره چرايي بازداشت خبرنگـار روزنامـه              . نمود  برانگيز مي   آور و تاسف    نيز خنده 
 880"!ارراه حالت منافقانه داشته است به خاطر آنكه سر چه"   :يدند گفتانقالب اسالمي پرس

درديـدار بـا    .  بودند دلگرم كند    توانست مردم را به مقاومت فراخواند و آنها را به ادامه راهي كه برگزيده               صدر تنها مي     بني
 به جـرم عضـويت در دفتـر همـاهنگي           خبرنگار روزنامه انقالب اسالمي كه در ازنا بوسيله دادگاه انقالب و          3هاي    خانواده
 :جمهور دستگير و زنداني شده بودند گفت رئيس

  881".هاي تاريخ است گيرند از شگفتي جمهوري داريد كه طرفداران او را مي سئي شما ره اينك"
 اعتصاب  و در پيامي به حجت فرح يكي ديگر از خبرنگاران زنداني روزنامه انقالب اسالمي كه در زندان يك هفته دست به    

 :غذا زده بود گفت
  882".گويم ت و پايمردي شما تبريك ميممن به اين مقاو"
 : خميني گفتسيداحمداي به  صدر همچنين در نامه بني
حتى در بين پناهندگان هركس دم از طرفـدارى بزنـد، بيـرون    . كنند در همه جا طرفداران رئيس جمهورى را زندانى مى    "
 883"باز هم صبر؟...  بعد از قضيه مشهد و وال فرياد كردن و نامه نوشتن و خواستن پس از دو س،با اينهمه. كنند مى
 :گفتها اعتراض كرد و حملهالدين اشراقي به اين  اي به شهاب همچنين در نامهاو 
كنند و صدها خالف كه هـر روز         گيرند و با آن جوسازى مى      هاى رسوا مى    افراد دفتر رياست جمهورى را با پرونده سازى        "
 884".آورند  چه بگويم كه برسر رياست جمهورى چه مى.شوند اقع ميو
صـدر را كـه تنهـا         جمهور وطرفدارانش، بنـي     در حقيقت خواسته حزب جمهوري آن بود كه با در منگنه قرار دادن رئيس              

 و ك هـم ر صـدر  بنـي . شـد  تر مـي  جمهور و مردم روز به روز سخت كار بر رئيس. آزاديخواه در بدنه حاكميت بود كنار زند   
بعدها يكي از اشكاالتي كه بر او وارد كردند اين بود كه چرا همه              . گذاشت  هاي خود را با مردم درميان مي        كنده حرف   پوست

هاي انقالب، ديوان عالي كشـور،        وقتي دادگاه اما اين نكته گفتني است كه       . كرد  گفت و جو را ناآرام مي         چيز را به مردم مي    
ي انقالب، مجلس، شوراي نگهبان، صدا وسيما و دهها مقام نظـارتي و اجرايـي ديگـر در دسـت                    ها  سپاه پاسداران، كميته  

 جـز رجـوع بـه       ،طلبان قبضه شده باشـد      منتخبان مردم نباشد و دقيقا برعكس، به وسيله مخالفان آزادي مردم و قدرت            
 در اداره    همـه ايـن نهادهـا نيـز        ماند؟ حتي اگـر     ديگري مي افكارعمومي و درميان گذاشتن تمامي مسائل با ملت چه راه           

جمهـور اسـت كـه مـردم را از             جلوگيري از فاسد شدن مردم ساالري، وظيفه يك رئيس         هم براي   منتخبان مردم بود، باز     
صدر در مقابل آن همه نهادهاي غيرقانوني و متكي به قدرت اسلحه و پول جز                 بني. تمامي مسائل جاري كشور آگاه گرداند     

همچون قوه  (صدري كه نه اهل زد و بندهاي پشت پرده بود و نه قدرت ديگري               توانست بكند؟ بني    ه مي اتكا به راي مردم چ    
سـتيز بـا   .  سال قبل از آن برگزيده بودسيرا در پشت سر خود داشت، راهي را انتخاب كرد كه مصدق   ) قضاييه يا مجلس  

را تبـديل بـه    دست جناح مخالف بود و روحانيون آن      هاي نمازجمعه به كل        تريبون .هر قدرتي به پشتوانه و با تكيه بر ملت        
رفتنـد و او را       اي نزد آقاي خميني مي       از آن سو هر روز و هرساعت عده        .صدر و هوادارانش كرده بودند      بلندگويي عليه بني  

 در ظـاهر سـعي       با آنكه عميقا به سمت نيروهاي حزب جمهوري گرايش داشـت،            او نيز  .كردند  صدر تحريك مي    عليه بني 
 15هـاي   بـذل وبخشـش  . يافت تر مي تر و رسمي  با گذشت زمان اين گرايش بروزي علني     .موضعي متعادل بگيرد  كرد تا     يم
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، تنها نمود مـالي و      886اهللا شريعتمداري به آن حزب      اعطاي اموال مصادره شده آيت     و   885ميليون توماني به حزب جمهوري    
 .ودبنمادي اين تعلق خاطر آقاي خميني نسبت به حزب جمهوري 

الـدين فارسـي      جـالل  . از صفر تا صد متغير بـود       ، بسته به زمان،    رفتار آقاي خميني در برابر مخالفان و موافقان         مداراي   
در بيمارستان قلب به امام عرض كردم ما به عبدالناصر ايراد مي گرفتيم كه همسرش بدون روسري ظـاهر مـي                ":گويد  مي

پاريس از لحاظ   صدر در     كه همسر و مخصوصا دختر آقاي بني       دانيد  شما مي  .شود، هر چند پيراهن آستين بلند مي پوشيد       
   887"!باالخره هر كس يك عيبي دارد: ندفرمود! اي داشته اند؟ پوشش چه وضع زننده

 :كند اهللا مهدوي كني نيز نقل مي آيت
د او احسـاس خطـر      خدمت امام رسيدم و عرض كردم كه بني صدر به يك موجود خطرناك تبديل شده و نسبت به وجو                  "
اگر به جايي برسم كه او بايد برود، با يك انگشت او            . فكر نكند كه نزد مردم جايگاهي دارد      صدر    بني: امام فرمودند .كنم مي

 888".را كنار خواهم زد
اي با قـدرت   دهد كه چگونه عده اي كه احمد توكلي تعريف كرده است به خوبي جو موجود در آن زمان را نشان مي         خاطره

 : جمهور را پيشه خود ساخته بودند ام ، ايجاد آشوب و بلوا عليه رئيستم
رفته چنـد موضـوع از جملـه     شديم، تصميم گفتيم پيش امام هاي جوان مجلس مي  نفر از نماينده40يك بار كه حدوداً "

ه قرار بـود در مـورد       ك) دانم من بودم يا استكي      نمي( سومين نفر    .صدر را با ايشان مطرح كنيم       مسئله جنگ و مسئله بني    
شـود،   مي ناراحت نباشيد درست :صحبت كند، تا خواست بحث را آغاز كند، امام با خنده گفت صدر اختالف مجلس و بني

هـاي     آرامش و حرف    و ما همه عصباني بوديم   . االن جنگ است، برويد دنبال ايجاد وحدت و سعي كنيد اختالفات حل شود            
علي آقامحمـدي بـه   . ريخته شد و وقتي بيرون آمديم، اصالً التهابي نداشتيم انيت ماامام مثل آبي بود كه روي آتش عصب

صـدر بـه    عليه بني گفت ما فردا چهل شهر را در نماز جمعه صدر مي خيلي خوب شد، اگر امام چيزي عليه بني ":من گفت
 889 ".زند من هم ديدم واقعا حرف خوبي مي. ريختيم هم مي

چيني و ايجاد آشـوب كـرده اسـت،           جمهور قانوني توطئه     كه فردي كه به راحتي عليه رئيس       و اين از عجايب روزگار است     
رسـد و لقـب    كند كه به سمت نمايندگي مجلس شوراي اسالمي مي       اينك نه تنها خاطرات خود را با كمال افتخار بازگو مي          

قاضي شرع دادگاه   . گردد  اش مي   زانيتئوريسين اقتصادي و مدرك دكترايش از لندن هم به عنوان پاداش و اجر زحمات، ار              
 !"عابد و زاهد و مسلمانا" اقتصاد شود، به قول شاعر تئوريسينبهشهر كه

 

 غوغاي خرداد؛ تالقي درنقطه اوج
تاريخ نشان داده اسـت ايـن   . خط استقالل و آزادي در يك طرف و خط  استبداد در طرفي ديگر          . ها مشخص شده بود     خط

 درگيـري علـي و      .درو  كنند كه به ناچار يك  گروه حذف شده و كنـار مـي               با هم برخورد مي   دو خط، همواره در يك نقطه       
. خمينيصدر و     و اينك بني  ضياء    شاه، مصدق و سيد     و ناصرالدين حسين و يزيد و با يك پرش هزار ساله؛ اميركبير            معاويه،

از . ه قرباني و از صحنه كنار زده شـده اسـت          ها اين خط استقالل و آزادي بوده است ك          در اكثر قريب به اتفاق اين درگيري      
ن، قدرت را هدف و وسيله مي كند، اينست كه پس           آكه بخش مسلط بر رهبري      جانبي ديگر، سرنوشت محتوم هر انقالبي       

انقالب كبير فرانسه بـه  انوشيرواني منتهي شد، قيام مزدك به استبداد  890.كند   قدرت را قبضه مي   ، ضدانقالب از چندسال 
 و اكنون نوبت انقالب ايران بود   ناپلئوني، انقالب اكتبر به استبداد استاليني، انقالب مشروطه به استبداد رضاخاني          استبداد  

 . تا با يك كودتا استبداد ديني بر سرير قدرت تكيه زند
ا كه تنها   خواستند رياست جمهوري ر     اهللا و خط امام به هر طريق ممكن مي          نيروهاي حزب . اختالف به اوج خود رسيده بود     

 بله نهايي   جمهوري به اين قضيه معطوف شد كه        تمام تالش حزب   .در دست مخالفانشان بود تصاحب كنند      باقيمانده   قدرت
  كه اولي از سوي هاشـمي رفسـنجاني و دومـي از طـرف بهشـتي،                58 بهمن   28 و 25دو نامه مورخه    . اهللا بگيرد   آيترا از   

اهللا نوشته شده است، شاكله اصلي        ي با لحني تند و تهديدآميز خطاب به آيت        اي، باهنر و رفسنجان     موسوي اردبيلي، خامنه  
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اهللا بهشتي، طـراح و معمـار          آيت 59 اسفند   22 نامه مورخه    ،ها  كنيم بر اين    اضافه مي . كند  خط كودتا را به خوبي نمايان مي      
كند و با لحني عجيـب   يني اعالم مي، كه در آن آمادگي نيروهاي خط امام را در قبضه قدرت به آقاي خم60كودتاي خرداد  

كند كه اگر بر طبق برنامه او عمل نشود و كودتا عملي نگردد، به قم رفته و از همه چيز دست خواهـد     اهللا را تهديد مي     آيت
 :برنامه روحانيون براي قبضه قدرت اينچنين است ها و تالش سازماندهي شده و با اي از اين صحبت گوشه. كشيد
هاي كشـور   وليتخواهيم يك گروه با ايمان و حمايت شده به وجود آوريم كه بتواند مسئ       ايم كه ما مي      گفته بارها": بهشتي

جمهور به مخالفان حاكميت اسالم عرصه را بر همه كساني كه در ايـن راه تـالش                   پناه دادن رئيس  " 891".را بر عهده گيرد   
فكرانشان نظير آقاي بازرگان براي حذف مساله رهبري فقيه         جمهور و هم    رئيس.كند  تر مي   كنند روز به روز تنگ      كرده و مي  
هاي لشگري    اي رسيده است كه نهاد      نظر ما اين است كه رشد كيفي و كمي ما به لطف الهي به درجه              ... كوشند  در آينده مي  

ري بـه   قبل از انتخابات رياست جمهـو ": هاشمي رفسنجاني 892".بينش اداره شوندو كشوري به وسليه صاحبان اين نوع      
شـما گفتيـد رئـيس جمهـور        . كنيم   صدر مخالف اسالم فقاهتي است كه ما بر اجراي ان تالش مي            شما گفتم كه آقاي بني    

كند ونهادهاي انقالبي    فرماييد كه چگونه دارد كار شكني مي       امروز مالحظه مي  . مقامي سياسي است و كاري دستش نيست      
هـا را تحمـل       اهللا حكومت ليبـرال     بي، مجلس، شوراي قضايي و حزب     نهادهاي انقال ": رفسنجاني 893".سازد را تضعيف مي  

روحانيت آگاه در حد نظـارت همـه        " :بهشتي 894".بهتر است آقايان دست از تضعيف بردارند و همكاري كنند         . كنند  نمي
د تحمل كنند   توانن آنهايي كه اين نظارت را نمي     . جانبه تمام عيار در جريان كارهاي كشور براي هميشه نظارت خواهد كرد           
همانطور كه آنان از دولت     " :فسنجانير 895".كنند لطفا جايشان را به كساني بدهند كه از اين نظارت صميمانه استقبال مي            

توانيم تحمل كنيم كه ليبراليسم پس از انقالب بـر            ما نمي  .ها ترس داريم   مكتبي هراسان هستند، ما نيز از حكومت ليبرال       
 تـا روزي كـه ايـن        ": سـيد حميـد روحـاني      896". ترتيب انقالب را به كل نـابود سـازد         كشورمان حكمفرما شود و بدين    

 897".انقالب در خطر خواهد بـود خواه در  اين كشور برسر كارند، ملت اسالم روي خوش نخواهد ديد و     راستگرايان مصدق 
كردنـد    خيـال مـي   . دارنـد ها فقه و واليت فقيـه را قبـول ن           ها همين جاست كه آن      ريشه اختالف ما و ليبرال    ":رفسنجاني

ها را ديگران     ها پست   سال":مهدوي كني  898".روند روحانيون پس از آنكه انقالب به پيروزي رسيد دنبال كار خودشان مي           
  899"ايد كه يك دو سال هم ما باشيم؟ قبول كردند، شما بخيل

هـاي آزادي و      و آخـرين لحظـه    شد    تر مي   هرم نفس كودتا پشت گوش ملت نزديك و نزديك        . سرانجام ماه آخر فرا رسيد    
دانسـت چـه      نبرده بود و مستاصل و درمانده نمي        هيئت حل اختالف كاري از پيش     . گشت     به سرعت سپري مي    57انقالب  

بار در لباس دين بازگردانند و از سوي          از آن سو بهشتي و يارانش سعي بليغ داشتند تا استبداد را اين            . تصميمي اتخاذ كند  
. كرد تا اين آخرين شانس آزادي از بين نـرود و انقـالب بـه بيراهـه كشـيده نشـود                  تخب تالش مي  جمهور من   ديگر رئيس 

باز هم تكيه بر    . بستي كه كشور در آن قرار گرفته بود، بهترين راه را در رجوع به راي مردم ديد                  صدر براي رهايي از بن      بني
گيـري شـود      دانست اگـر راي     جمهور به خوبي مي     رئيس. سال پيش آن را انتخاب كرده بود       28راي ملت؛ راهي كه مصدق      

بـه  . شـود   جمهوري آمد، نصيب بهشتي و طرفدارانش مـي         مشابه همان آرايي كه براي حزب جمهوري در انتخابات رياست         
 : قانون اساسي تقاضاي رفراندوم كرد و گفت59 ارديبهشت بر اساس اصل 30همين منظور در 

 900".ي عمومي آنچه بايد بشود، بشودت كنند به مردم مراجعه كنيم و با رااست كه همه موافق ترين راه اين سالم"
 901". عمومي مراجعه كنيمايل كشور به آربراي حل مسائ"
 902" آيا حق دارم پيشنهاد كنم اين ميزان اظهار بشود يا خير؟،اگر ميزان راي مردم است"
 :گفتنهضت آزادي به رهبري مهندس بازرگان از رفراندوم استقبال كرد و  
  903".شور به آراي عمومي مراجعه كنيمبراي حل مسائل ك"

تا خواست شليك كنـد ديـد   . يك شكارچي رفته بود جنگل كه شكار كند: اي با يك مثال گفت      بازرگان همچنين در مقاله   
 سـت حاال راهش چيست؟ بايد برود به همان كسي كه اسلحه و فشنگ را از او گرفتـه ا                 . خورند  فشنگ و تفنگ به هم نمي     

 .اين تنها راه است. ند يا فشنگ رامراجعه كند واز او بخواهد كه يا تفنگ را عوض ك
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مصدق "هاشمي رفسنجاني آن را   . شوند، به سختي مقابل آن ايستاد       دانست با رفراندوم نابود مي      اما حزب جمهوري كه مي    
 و  ي، تضـعيف قـانون اساسـي      طرح مسئله رفراندوم به منظور تضعيف جمهـوري اسـالم         ": بهشتي گفت  خواند،904"بازي

هـايي    جمهور خواست رفراندوم را بصورت وسوسه       اي نيز از رئيس      محمد خامنه  905".تضعيف مجلس و تضعيف دولت است     
 .م، بانگ آشناي تكفير به هوا برخاست      وتا گفته شد رفراند    ":اي نوشت   ها در مقاله     يكي از روزنامه   906.ددر دل مردم نيانداز   

م مـي خـواهيم     وآورد تمدن و فرهنگ كثيف غربي است؟ ما كه واليت فقيـه داريـم رفرانـد                 ره م؟ اين ديگر كدام   ورفراند
خواهيم چكار؟ مردم وقتي خوبند كه با رايشان صـندوق هـاي             چيكار؟ ما كه قيم مردم داريم، مراجعه به آراي عمومي مي          

 907."دحزب جمهوري را پر كنن
روابـط عمـومي دفتـر رياسـت        . استبداد به اوج هيجان رسيده بود     عيار ميان جبهه آزادي و استقالل و جبهه           جنگ تمام 

 انـد  مساله حذف رئيس جمهور است به لحاظ اينكه مردم جسارت كرده          ،  مساله: جمهوري در پاسخ اطالعيه وزارت خارجه     
لـس را در    امروز اكثريت مج  ،   درصدي كه در انتخابات مجلس راي آورد       4 / 7 : احمد سالمتيان  908".اند به آقايان راي نداده   

در اين هشت ماه خون به دل رئيس جمهور كردند و بجاي كمـك تـا توانسـتند بـه او ضـربه                       ":صدر  بني 909".دست دارد 
 911".انـد  امروز همه طرفداران اسـتبداد خـود را زيـر شـعار مقـدس حـزب اهللا مخفـي كـرده                   ":ابراهيم يزدي  910".زدند
محاكمه ملت محرومي است كه انقالب كرده و به مـن راي            محاكمه من،   .امروز صداي اعتراض نسل ما بلند است      ":صدر  بني

ملت براي اين انقالب نكرد كه      . ترسد   از سلول زندان اوين نمي     زار خوزستان بميرد    كسي كه آماده است در شن      .داده است 
 .يك دستگاه تهديد كننده جديد به جاي دستگاه تهديد كننده سابق بنشيند وهر روز ملت را با يـك طريقـي بترسـاند                      

 درصد  8واي به حال آن انقالبي كه       " : الهوتي 912".غرند ايران گورستان نيست، ايران جاي جوانان پرخروشي است كه مي         
شما جز اين .توانست آدم را جاي خودش بنشاند پيش از شما زورمندتر از شما بودند اگر زور مي.  درصد حكومت كند80به 

ام كنيد    به خدا اگر تكه تكه    :  سالمتيان   913".كنيد  كار ديگري نمي  نيد  كه خفقان ايجاد كنيد و براي مردم مشكل درست ك         
 915"؟آورند   سر جمهوري اسالمي چه مي     چه بگويم كه بر   ":صدر  بني 914"مرگ بر استبداد  :  من خواهند گفت   ذره ذره وجود  

ا بكشـيد، مـا را      آزادي ر : سالمتيان 916".تداف  كنند،خودش نمي   درخت را اره مي   ": جمهور در پاسخ به شايعه استعفا      رئيس
جمهور نيست، مهم آن است كـه غـول          حذف رئيس  د،آنچه اهميت دار  ":صدر  بني 917".كشيد، ديكتاتوري را مسلط كنيد    ب

من در خطي هستم كه بـا اسـتقامت          :جمهور  رئيس 918".خواهد بار ديگر خود را به شما تحميل كند         استبداد و اختناق مي   
 : روزنامه انقالب اسالمي، حرف آخر را زد60 خرداد 9رمقاله و سرانجام حسين نواب صفوي در س 919"ايستم مي
   920".ايم ما ايستاده"
 

 نشيند وكودتا بر ثمر مي
ميليـون از سـوي مسـئولين         درخواست تيراژ يـك    . هزار رسيده بود   500 باورنكردني   تيراژ روزنامه انقالب اسالمي به مرز     

 از  نمود كـه  طالعات از چاپ بيشتر آن تعداد خودداري كرد و تهديد            اما چاپخانه ا   روزنامه به چاپخانه اطالعات تسليم شد،     
 .كردند جمهور محبوبشان حمايت مي مردم همچنان از رئيس 921".دكن ميچاپ آن بكلي خودداري 

رفسنجاني دربـاره نقـش احمـد خمينـي در كودتـا            .  شد  او صدر بود مخالف     بني سيداحمد خميني نيز كه در ابتدا موافق      
آقاي خميني كه روزگاري گفته بود       923".كند احمدآقا حسابي همراهي مي   "، 922".دنك آقا خوب كمك مي   احمد  ":گويد  مي
اين سخنان آقاي خميني    . ، از دو گزينه قدرت و مردم، قدرت را برگزيد وبه جبهه مخالف پيوست             "ميزان راي ملت است   "

زد؛ در حقيقـت بازگشـت        ص را بر جمهوري مـي     كرد و از طرفي تيرخال      كه از طرفي ماهيت دروني و واقعي وي را  بيان مي           
 : انگاشتن مردم بود  فقيه و ناديده علني به همان تئوري واليت

شـود از مـردم       نمي ،كنم  مي تمن مخالف ،  اگر همه مردم موافق باشند    ،  كنم  مي تمن مخالف ،  اگر همه مردم مخالف باشند    "
 924".تواند قبول نداشته باشد  نمي،ا قبول نداريمنبايد از مردم پذيرفت كه مثال ما شوراي نگهبان ر، پذيرفت
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امروز وظيفه من اين است كه او را معزول كنم هر چند فرياد مـرگ بـر خمينـي را در سراسـر كشـور بـا گـوش خـود              "
 925".شنومب

  ميليون نفري كه در انتخابات رياست جمهوري به او راي داده           11. جمهور هستند   دانست كه مردم طرفدار رئيس      خميني مي 
كه حتي در انتخابات به     ) از جمله جبهه ملي و نهضت آزادي      ( ها  تمامي گروه . بودند، اينك نه كم، كه زيادتر هم شده بودند        

صـدر پيوسـتند و چـه كسـي      كردنـد بـه بنـي       صدر راي نداده بودند، اكنون كه كودتا و خطر استبداد را احساس مي              بني
 دانست كه اگر اين  نمي

تابوت جمهوري بر فراز دسـتان آقـاي        . ست برود، استبداد براي هميشه حكمفرما خواهد شد       آخرين شانس جمهوري از د    
اهللا خمينـي در       گفتـه روح   .خميني به اهتزاز درآمده بود و شمارش معكوس براي مردم و پايان دموكراسي آغاز گشته بود               

 :ها به بقاي دموكراسي را نااميد كرد اميد، تمامي 60 خرداد 25سخنراني 
  926".گويم نه ، من مي بلهوپنج ميليون بگويند  سي اگر"
 : گفتخر آقاي خمينيدرباره آراي موصدر  بني
گفـتم  .كردم گفت مردم رايشان را دادند و ديگر حقي ندارنـد            درباره مجلس صحبت مي    آقاي خميني اين اواخر وقتي با     "

  927".واندت تواند خالف نظر موكل عمل كند؟ با تندي پاسخ داد بله مي مگر وكيل مي
كسـاني كـه بـه حـزب رسـتاخيز          سال پـيش محمدرضـا شـاه دربـاره            كه چند يني در پاسخ مخالفان، حرفي را زد،        خم
 :زده بودپيوستند  نمي
شما اگر با اسالم بد هستيد، خوب تشريف ببريد به اروپـا و آمريكـا و هرجـا دلتـان                    خواهد،    ملت جز اسالم چيزي نمي     "
 928".خواهد آنجا زندگي كنيد مي
 :هاي او اعتراض كرد و نوشت اي خطاب  به آقاي خميني، به شدت به اين گفته صدر در نامه بني
اند و كشور را در ميـان   خطرها از هر سو سربرآورده.  گفتن اين حرف كه مردم ناراضى نيستند خود را راضى كردن است            "

اين همان لحن شاه سابق     .  از شما توقع نبود كه بفرمائيد يا بايد وضع موجود را بپذيريد يا برويد بخانه يا بخارجه                 .اند گرفته
خواهيد اداره كنيد، اينجانب     ايد؟ اينست پاداش جان كندنهاى شبانه روزى؟ كشور را هر طور مي            از كجا به كجا آمده    . است

 929".روم يزيربار ننگ شركت در نابودى ايران نم
 :كرد گفت  ميليون راي، منتخب ملت معرفي مي11  به اتكاا باصدر كه خود ر خطاب به بنيآقاي خميني همچنين  
 930"خواهد ملت اسالم را مي. الم استملت با اس. هي نگوييد ملت با من است"

 :انداخت  ميكرد كه لرزه بر اندام اصحاب قلم هايي مي صحبت، زد  او كه روزگاري از آزادي مطبوعات دم مي
اگر ما از اول كه رژيم فاسد را شكستيم، انقالبي عمل كرده بوديم، قلم تمامي مطبوعات را شكسته بوديم و تمام مجالت                      "

هـا را بـه سـزاي     ها را به محاكمه كشيده بـوديم و روسـاي آن   فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم و روساي آن 
دادسـتان  . آمـد   ها پـيش نمـي       بوديم اين زحمت    هاي بزرگ برپا كرده     دار را در ميدان   هاي    خودشان رسانده بوديم و چوبه    

هـا را محاكمـه      نويسـندگان آن  گر است تمام را توقيف كند و          انقالب موظف است مجالتي را كه بر ضد ملت است و توطئه           
 931 ".كند

 نشريه توقيـف    40ستاني  بري با اقدام داد    يك حمله گازان   صدر، طي   گيري شديد آقاي خميني در برابر بني        موضعبه دنبال   
. صدر و مردم بود توقيـف شـد         هزارتايي نيز كه آخرين كانال ارتباطي بني        انقالب اسالمي با تيراژ نجومي  پانصد       932.شدند
 :جمهور به واقعيت پيوسته بود  ماه پيش رئيس7بيني  پيش

كنم با اين مقدماتي كه من  آن هم خيال مي. كنم نتشر مي حاال فقط يك روزنامه مانده است كه من در آنجا كارنامه روز م    "
 933". كه سانسور ما كامل شود ند كردبينم به زودي آن راهم تعطيل خواه مي

بـه  اساسي را با مخالفت با رفراندوم زيرپـا گـذارده بـود،                قانون 59كه اصل     در حالي  خرداد   18آقاي خميني در سخنراني     
 934".قانون تو را قبول ندارد.  كردي قانون را قبول نداري؟ غلط"  :گفتصدر حمله كرد و شدت به بني
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سـنگ تمـام    . امروز امام سـخنراني تنـد و جـالبي فرمودنـد          ":نويسد   رفسنجاني در خاطراتش درباره اين سخنراني مي      
 935 ".گذرد خيلي خوب مي... گذاشتند

 :اي به او نوشت صدر پس از اين سخنراني آقاي خميني در نامه بني
 شما يك رئيس جمهورى ضعيف، يك دولت ناتوان، يك مجلس مطيـع، يـك   . اجرا گردد يخواهيد قانون اساس    نمى  شما "

 اين حزب جمهورى است كه دين و ملـت و           ،بخالف گفته شما  . خواهيد دستگاه قضائى وسيله تهديد و نابودى مخالفان مى       
بسيار كوشيدم و هنوز    . ايد درت طلب فاسد فروخته   باد مى دهد و شما رهبرى ملتى را به رياست حزب مشتى ق            ه  شما را ب  
بـا برقـرارى    . كوشم رهبرى اين انقالب صدمه نبيند اما شما خودكشى تدريجى كرديد بيان انقالب را از بين برديد                 نيز مى 

خواهيـد نيمـه جـان آن را نيـز      سانسور كامل، حضور مردم را در صحنه سياسى كشور غير ممكن ساختيد و اينـك مـى    
  936".دبستاني
 :كند ي خميني گذشته است نقل ميقاآصدر از آنچه ميان او و  بني
هاي آقاي خميني را آورد كه گفته بـود اگـر شـما      زماني كه من در كرمانشاه بودم، رضا پسنديده برادرزاده خميني نامه        "

، حـزب تـوده   ،  دين خلق مجاه،  )شامل جاما ( جبهه ملي ،زادي  آنهضت  گروه شامل   8اطرافيانتان را بيرون كنيد وهمچنين      
جمهور هستيد    يد، رئيس محكوم و سركوب كن    را   "گروهك هاي الحادي  "كومله و ،حزب دموكرات كردستان  ،  فدائيان خلق 

البته ما از ايـن     .وگرنه تا آخر خواهيم رفت    دهيم    خواهيد تغيير مي    ما مي وهم فرمانده كل قوا و هم دولت و همانطوريكه ش         
هـا را منحـل       اگر آن . كردند  ها هم بايد استفاده مي      آن.م اما من براي آزادي ايستاده بودم      ها خيري هم نديده بودي      سازمان

نكه شما جز   آ مثل   "جواب دادم كه    .كردم من كي بودم؟ شده بودم نظير همين آقاياني كه اين بالها را سر ايران آوردند                 مي
كنيد بـا زبـان       د با زبان زور است، وقتي تحبيب مي       كني  وقتي تهديد مي  . قدرت، اساسا نه زبان حاليتان ميشود و نه داريد        

جمهوري من براي   فرماندهي كل قوا و رئيس  ؟خورد  وا باشم، اين به چه دردي مي      گوييد فرمانده كل ق     وقتي شما مي  . قدرت
 اسـت   جمهور باشم كه آزادي را بكشم، پس بهتر         اگر قرار است كه فرمانده كل قوا باشم و رئيس         . اين است كه آزادي باشد    

 937".است نه مقام و موقعيت من مسئله سر آزادي! شما هنوز توجه نداريد آقا. نباشم
داد تا به قيمت سركوبي احزاب و  كرد شرفش به او اجازه نمي حتي اگر سقوط مي. صدر نيامده بود تا به هر قيمتي بماند       بني

 : گفت ملتطي پيامي بهاو . ت به حراج بگذارد آرمان و اميد ملتش را براي قدر وها به حكومتش ادامه دهد سلب آزادي
دادم، اگر هرچه واقع      ارش نمي زكردم، اگر وضع كشور را روزانه به شما گ          شدم و اعتراض نمي     ؛ اگر زبان شما نمي    ماي مرد "

وبـه  روزي محكومي پاي چ   . كردند؟ از آزادي چيز چنداني نمانده است        شمردم، با من اينطور رفتار مي       مي شد را قانوني مي    
. كننـد   چه جنايت ها كه به نام تو نمـي         .گويم؛ اي اسالم    امروز مي . كنند  اي آزادي چه جنايت ها كه به نام تو نمي         : دار گفت 

چنان دين را از اعتبار خواهند انداخت كه تا به نام اين دين تا يك قرن كسـي نتوانـد حرفـي بزنـد ودعـوت بـه حقـي                              
 938".بكند
 در صورت همكاري نكردنت  بـا حـزب جمهـوري،    "ني، با اشاره به تهديد او كه گفته بود    به آقاي خمي  اي    صدر در نامه    بني

 : گفت" تا آخر خواهم رفتاي، بهشتي، رفسنجاني و خامنه
از حكومت شما يك كربال     . تا آخر كجاست؟ شمائيد و دژخيمانتان و اعدام       . " واال تا آخر خواهم رفت     ...":تهديد فرموديد "

حاال نگران اين هستند كـه       ،اند مردم بعد از بالئى كه در اين دو سال ديده          ...ام  آماده كنيد من آماده    كم بود آنرا ميخواهيد   
مرحله آخر كودتاى خزنده انجام بگيرد كه همان راى مجلس تحت الحمايه شماست به عدم كفايت من و امضاى شما، كـه                      

بـراى مـن   .. . است، نه آزادى، نه اسالم و نه جمهـورى  فاتحه جمهورى خوانده شود و بر همگان معلوم شود كه نه استقالل           
مثل روز روشن است كه ميخواهند اسالم و جمهورى را آنقدر لجن آلود كنند كه براى حداقل يك قرن، در ايران مزاحمى                      

ماه اسـت    9 ؛دارد حال شما يك بار امتحان كنيد      چه عيب   . شما را هم به اين راه خواهند برد       . در برابر قدرت آمريكا نماند    
يكبار هم به اين حزب     . برخالف قانون اساسى به من تحميل كرديد      را  مرا تهديد ميكنيد، چه با پيغام، چه حضورى، اينهمه          
اينطور نيست كه   .. .ببينيد فوراً آرامش به كشور بازميگردد يا خير       . چماقداران تهديد كنيد و از مردم تحبيب بعمل بياوريد        
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مصلحت و واقعيت بفرمائيد، ايـن مـردم از شـعور خـالى هسـتند و كوركورانـه خواهنـد                    شما فكر كنيد هر چه برخالف       
 939".پذيرفت

، او را بـه اسـتقامت       "صدر، مقاومت با هركـه، بـا هـركس          صدر، بني    بني "رفت با شعارهاي      صدر مي    هركجا بني   اما مردم 
شرايط بـه شـكل     . د و غالبا پراكنده باشد    سو نياب   عدم وجود رهبري متمركز باعث شد تا تظاهرات سمت و         . خواندند  فرامي
جمهور، با گلوله و طناب دار پاسخ          كوچكترين تظاهرات به نفع رئيس     . مرداد شده بود   28آوري همچون روز كودتاي       حيرت
اهللا، آخرين بـرگ آزادي       جمهور در شهرهاي مختلف كشور با چراغ سبز آيت           سركوب خونين هواداران رئيس    .شد  داده مي 
سعي داشت با ايجاد رعب و وحشت و         هر روزه خود      و تهديدهاي  ها  خميني با سخنراني  اهللا    آيت .قالب را ورق زد   در دفتر ان  

 940.تهديد مردم را از اعتراض و راهپيمايي بازدارد
ها حتي تا بدانجا پيش رفتند كه نيروي نظامي سـپاه را از         آن. كودتاچيان تمام قدرت خود را در تهران متمركز كرده بودند         

در . ف كشور و از جمله از جبهه خوزستان فراخواندند تا خرداد تهران، رنگ و بـوي نظـامي بـه خـود  بگيـرد                        لنقاط مخت 
 : آمده است، گذرا آقاي رفسنجاني1360 خرداد 28خاطرات روز 

 941".مده بودند به پارك خرم رفتيمآقاي بهشتي ، به ديدن سپاهيان خوزستاني كه از خوزستان آ اول شب، همراه "
جازه فرمانده كل قوا، سـپاهيان خوزسـتان را بـه چـه             كردند؟ بدون ا    سپاهيان خوزستاني در اوج جنگ در تهران چه مي        

ها چه علتي   ديدار شبانه بهشتي و رفسنجاني با آن       منظوري به تهران فراخوانده بودند و در پارك خرم اسكان داده بودند؟           
 داشته است؟

توانست كس ديگري را در كنـار خـود ببينـد            او كه نمي  .  بود   وجود درآغوش كشيده   شهوت قدرت آقاي خميني را با تمام      
هاي پس از انقالب نشان داد خميني تحمل هـيچ             تجربه سال  .صدر را زمين بزند     تمام توان خود را به كار گرفته بود تا بني         

سـت كسـي يـا گروهـي         كـرد ممكـن ا      هر وقت احساس مي   . جريان و شخصيت فكري و سياسي مخالف خود را نداشت         
 اين حقيقتي است كه آقاي خميني حاضـر         .اي به قدرت او وارد كند، به اشكال مختلف سركوبشان كرد            كوچكترين خدشه 

هنگام كه حس كرد كسي محبوبيتي بدست آورده اسـت كمـر بـه كنـار               هر آن  .نبود تا كس ديگري را در كنار خود ببيند        
 .اهللا بـود    طلبـي روزافـزون آيـت        منتظري بهترين شواهد بـراي قـدرت        و ، شريعتمداري صدر   تجربه بني  سه. زدنش بست 
 در حقيقت   942. همچون كاشاني دربرابر مصدق شود      اهللا همواره بيم آن را داشت كه در مقابل او،           صدر كه آيت    بخصوص بني 

بودن مصدق بود كه    صدر با تفكر واليت فقيه آقاي خميني و همچنين مقايسه و تاكيد كردن بر دموكرات                  اين مخالفت بني  
 :كند صدر نقل مي بني .زد مي دامن اهللا آيتبه حساسيت 

  آمـد پـيش مـن و گفـت پـدرم           60روزهاي قبل از كودتاي خرداد      ]نوه آقاي خميني و پسر آقا مصطفي      [حسين خميني "
كـنم    دعا مـي   من هميشه . او صد بار از شاه بدتر است      . مصدر قدرت بشه  ) خميني(مد و پدر  روخدا نكند كه شاه ب     :گفت مي

اين را چرا روز اول     : گفتم .شناسم بسيار بيشتر از شاه آدم خواهد كشت         اين پدري كه من مي     .شويمنبجاي شاه ما زمامدار     
 943".حواس ما به اين آقا جمع مي شد ،گي؟ اگر روز اول گفته بودي نگفتي؟ حاال ديگر آخر كاره چرا مي

كنـد و    او كار بني صدر را تمام مي      . صدر پدر مرا نشناخته است     است بني فرزند آقاي شيرازي از قول احمد خميني گفته         "
كند مگر اينكه بـا بهشـتي و         يمجلس او را عزل م    . صدر تمام است   كار بني . از جهت شرعي وجهش را هم درست مي كند        

 944".اي ورفسنجاني و اينها دست بيعت بدهد خامنه
صدر   بني. ايي كرده بود  ه  باره صحبت    بروجردي نيز دراين   اهللا  آيت. دطلبي روحانيون موضوع تازه و شگرفي نبو        گرچه قدرت 

 :گويد مي
 شما در نصب رئيس ديوان كشور، دادستان كـل و مـوارد             :گفتم شيخ علي تهراني آمد پيش من وگفت به آقاي خميني         " 

شـيخ  . ف شرع نيسـت    بله، اما خالف قانون اساسي عمل كردن خال        : جواب داد  .ديگري برخالف قانون اساسي عمل كرديد     
اهللا بروجردي مراجعـه كـرديم وبـه او          اي از روحانيون به آيت      در زمان حكومت مصدق به همراه عده       :گفت علي تهراني مي  

 چرا فرصـت را مغتـنم       ،تواند حكومت كند ومصدق هم دولتي قوي ندارد        فرماييد كه شاه ديگر نمي     آقا مالحظه مي  : گفتيم
فكـر  . چراكه نـه  . بله: ما روحانيون حكومت شرعي تشكيل دهيم؟گفتيم     : هيم؟گفتو حكومت شرعي تشكيل ند     نشماريم
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ما روحانيون، حكومت تشكيل دهيم؟ گفتيم بلـه بـه نظـر مـا              : كنيد از عهده به دست گرفتن حكومت برنياييم؟ گفت         مي
. تـر هسـتيم    و ظـالم  كش تر    كنند آدم  ما صد بار از اينها كه حكومت مي       : گفت. رسيده كه فرصت مناسب پديد آمده است      

  945".برويد مشغول كارتان شويد و گرد اين حرفها نچرخيد
ها بـا     در خاطراتش به همين مالقات      اهللا محمدعلي گرامي،    آيت. كند  صدر به درستي با واقعيت تطبيق مي        اين نقل قول بني   

 :نويسد كند و مي اشاره مي پيرامون تشكيل حكومت بروجردي
گوييد شاه را بيرون كنيم و چه كسي را جايش بگذاريم؟ فكر كرديد اگر كار را دسـت ايـن         حاال شما مي  : بروجردي گفت "

 ايـن همـان دكتـر اقبـال       : ه كـرد و گفـت     شود؟ سـپس بـه شخصـي معمـم اشـار            آقايون روحاني بدهيم وضع بهتر مي     
 946".است، با ريش و عمامه]وزير نخست[

 :گويد صدر مي بني
اي،  بهشتي، خامنه( نفر3صحبت كردم و گفتم شما سرنوشت خودتان را به اين ) يخمين( رفتم باهاش: الهوتي به ما گفت"

 هزار نفر هـم كشـته     50اما اگر   . كنم  نفر مي   من فكري براي اين سه    : خميني گفت . ها منفورند   اين. وصل نكنيد ) رفسنجاني
 947".ت روحاني در اينجا برقرار شودشوند بايد حكوم

  948".قصد گرفتن و كشتن شما را دارندها  د كه زود خودت را از مهلكه خارج كن كه اينالهوتي آخرين پيغام را به من دا"
 20آقاي خميني طـي حكمـي در        . صدر را از فرماندهي كل قوا بگيرند        كودتاچيان سرانجام موفق شدند تا فرمان عزل بني       

 :صدر از فرماندهي كل قوا را صادر كرد  فرمان بركناري بني60خرداد 
صدر از فرماندهي نيروهـاي مسـلح بركنـار           ك نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، آقاي ابوالحسن بني         ستاد مشتر  "

 949 ".شدند
فالحـي را بـه فرمانـدهي كـل قـوا       ،پس از امتناع چمران از پذيرش فرماندهي كل قوا و مخالفت با اين امر، آقاي خميني      

 :گويد صدر از ديدارش با فالحي و ظهيرنژاد مي بني. منصوب كرد
هدف . بهشان گفتم من رياست جمهوري و فرماندهي كل قوا را براي هدفي پذيرفتم            .  فالحي و ظهير نژاد را احضار كردم       "

به هر رو، نه ما، نـه شـما و نـه افسـران و درجـه داران و                   . هدف ايجاد الگويي تازه بود    . استقالل ميهن و آزادي مردم بود     
هاي نظامي را به اجرا بگذاريد و وطن خويش           طرح ،شما مشغول كار خود باشيد    . مسربازان حق نداريم هدف را قرباني كني      

 950".شما بايد مرا به خاطر ايران بخواهيد، نه ايران را به خاطر من. را حفظ كنيد
آقاي خمينـي بـه خـاطر ايـن         . جبهه ملي در مخالفت با اليحه قصاص دعوت به تظاهرات كرد           صدر،  در بحبوحه عزل بني   

 :دين ناميد ها را مرتد و مصدق را بي نمخالفت، آ
من آن روز عرض كردم كه اين شخص سيلي خواهد خورد و            . ، او هم مسلم نبود    ]مصدق[كردند به وجود او     ها فخر مي    اين"

نهضـت آزادي   . جبهه ملي محكوم به ارتداد است     ... زد  طولي نكشيد كه سيلي را خورد و اگر مانده بود سيلي به اسالم مي             
 951".تا عصر اعالم كند كه اين اطالعيه جبهه ملي كفر آميز استهم بايد 

. صـدر   جمهور و عزل بني     سياسي رئيس آيت گفته بود رسيديم؛ طرح عدم كفايت        ن  اكنون به آخرين مرحله كودتا كه حس      
صميم او با   صدر كند اما ت      را راضي به محاكمه بني      هيأت عمومى ديوان كشور    صدر  بهشتي ابتدا تالش كرد تا براي عزل بني       

  .ها مجلس را نيز در دست داشتند  آنچه جاي نااميدي بود؟. مخالفت اعضاي شورا روبرو شد
آخـرين  . جمهور بـه مجلـس بـرده شـد           طرح عدم كفايت رئيس    26/3/60در  .مجلس طي اين چند روز كانون حوادث بود       
صـدر    جمهـوري بنـي     رياست": گفتجمهور ديالمه     در روز طرح عزل رئيس    . گشت  روزهاي جمهوري به سرعت سپري مي     

صـدر بـا     بني":ها طي نطقي اظهار داشت      خوئيني  موسوي 952".فقيه ايمان نداشت    يرا به واليت  ز. براي انقالب ما فاجعه بود    
بحث بر . اظهارنظرهاي ناشيانه سياسي خود صدمات فراواني به ايران و انقالب بزرگتر يعني اشغال النه جاسوسي زده است       

صدر مسلمان است ولي نه اسالم مبتني بر فقاهت، بلكه اسالمي كه              بني.. بحث جريان خط آمريكاست   . ستصدر ني   سر بني 
 ":اي خامنـه  953".صـادق را كـه فقـه اسـت قبـول نداشـت            صدر ميراث امام      بني... آقايان نماينده .. از پيش خود ساخته   



 ١٠٠

هـادي   954".ن را بـه دوران سـلطنت بازگردانـد        خواست ايرا  او مي . برد صدرجامعه ما را به طرف ديكتاتوري مطلق مي        بني
 ن بار در باطن وجودم حكم عدم لياقت جنابعالي را چندي. صدر آقاي بني":غفاري گفت
 956"ت يا عـدم كفايـت سياسـي؟       اين خيانت اس  . قدر كرده است    صدر امام و مردم را بي        بني ":اي   خامنه 955".صادر كردم 

  957".كرد را قبول نداشت و واليت را رد ميمجلس خبرگان صدر  بني":خلخالي نيز بعدها گفت
 :از دستور خواند جمهور را به عنوان نطق پيش از اين سو احمد غضنفرپور اعالميه رئيس

هـا را بموقـع      بسيارى از جريان  .  به دين خود و راى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائيكه توانستم كوشيدم               . اي مردم  "
انـد و آينـده از       ها تعطيل و زبانها بسته شـده       روزنامه.زادى چيز چندانى باقى نمانده است      از آ  ...مطلع شدم و هشدار دادم    

كه مقامات را بتصرف در آورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و بى اعتبار شـدن در افكـار                    گروهي. هم بدتر خواهد شد    اين
 . همين جريان خواهد شد خواهد برد و خود قربانى پناهوسائل اختناق آوره عمومى، روز بروز بيشتر ب

ام استقالل و آزادى و اسالم بعنوان تضمين كننده استقالل و آزادى و زمينه سـاز                 اينجانب هيچ گناهى بجز اينكه خواسته     
 .رشد و تعالى همه جانبه انسان به اجرا در آيند نداشته و ندارم

ل زندگى و كار رئيس جمهورى منتخب شـما را  امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق داران رسمى و غير رسمى مح     
فردا با شـما مـردم      . توانند هر تظاهرى را بكنند و هر رذالتى را انجام دهند           مى. در محاصره دارند و اينها مستثنى هستند      

 958"چه خواهند كرد؟
 رفت و نطقـش را در       در آن جو وحشتناك آهسته به پشت تريبون       . فر انجام داد    علي اكبر معين  اما  ترين نطق را       شجاعانه

 :جمهور آغاز كرد دفاع از رئيس
هـاي    گيرد كـه مطبوعـات باقيمانـده و كليـه رسـانه             جمهور در شرايطي صورت مي      بررسي عدم كفايت سياسي رئيس    "

اي هم كه وابسته به گروه حاكم نبودنـد بـر             دو روزنامه . كنند  گروهي،خطب نماز جمعه و همه و همه عليه ايشان تبليغ مي          
در اجتماعات خياباني و اطراف مجلس اگر كسي جرات كنـد و نـام              ) ميزان و انقالب اسالمي   .(اند  انون توقيف شده  خالف ق 
ما مسـئله عـدم كفايـت سياسـي     . شود صدر را ببرد و كوچكترين دفاعي از ايشان كند، به شديدترين وجه تنبيه مي             بني
 معين فر با اشاره به سخنان تلويزيـوني         ".ايم  لوط كرده صدر مخ   جمهور را با مسئله خصومت و دشمني شديد با بني           رئيس

 : گفت،اهللا نام برده  و از حضور آنها تشكر كرده بود رجايي كه از حزب
شود آنچه در آينده بايد در اين مملكت حكومت كند قانون نيست، بلكه بستگي دارد بـه اينكـه چـه كسـي                         معلوم مي "
 959 "اللهي هاي بيشتري بسيج كند  حزبتواند مي

فر، هاشم صـباغيان، علـي گلـزاده غفـوري،        اكبر معين   اهللا سحابي، ابراهيم يزدي، علي      عزت. گيري آغاز شد    سرانجام راي 
اعظم  انصاري راد،   كاظم سامي، مهدي بازرگان، دكتر يداهللا سحابي، احمد صدرحاج سيد جوادي، احمد غضنفرپور، حسين               

 نفـري كـه     177از آن سو از     . به نشانه اعتراض جلسه مجلس را ترك كردند       طالقاني و احمد سالمتيان از كساني بودند كه         
علي آقامحمدي، مجيد    ها،  االسالم موسوي خوئيني     حجت ":خورد  هاي آشنايي به چشم مي      صدر دادند نام    راي به عزل بني   

واليتي، مهـدي كروبـي،      علي اكبر  ناطق نوري، اسداهللا بيات،      اكبر   علي آبادي،  عسگراوالدي، دري نجف  اهللا    حبيبانصاري،  
عبدخدايي و سرانجام حسـن     مهدي  الويري، محمد منتظري، هادي غفاري، فخرالدين حجازي،        مرتضي  مهاجراني،  عطااهللا  

  .يوسفي اشكوري
 ده  ، با يكصد وهفتـاد وهفـت رأي موافـق         صدر،  ابوالحسن بني طرح عدم كفايت سياسي      60سال  سي و يكم خرداد ماه      در  

 از   ميليـوني ملـت،    11 بـا يـك قيـام و قعـود منتخـب              و مخالف مورد تصويب مجلس قرار گرفـت      رأي ممتنع ويك رأي     
رئيس جمهور قانوني با    960 سرانجام در سالي كه به گفته آقاي خميني قرار بود سال قانون باشد،             .جمهوري عزل شد    رياست

لي كشور، مجلس شوراي اسالمي، شوراي      هاي انقالب، ديوان عا     سپاه پاسداران، كميته  . كودتا و توسل به زور كنار زده شد       
آنچـه بـر سـر      .  ميليوني را از سر راه بردارند      11جمهور    هاي انقالب و حزب جمهوري متحد شدند تا رئيس          نگهبان، دادگاه 
 بـا  60 خـرداد  30، دامن انقالب اسالمي را نيـز گرفـت و در             كه رهبران قدرت طلب زمامدارش شدند      ها آمد   تمامي انقالب 
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يكـي  گانه انقـالب      شعارهاي سه .نام دين بازگشتند    بار در لباسي نو و به       خواهان، قدرت و استبداد اين      يه آزادي كودتايي عل 
 .رفت نرمان به سوي مسلخ مي  نرم،پس از نابودي استقالل و آزادي اينك جمهوري. پس از ديگري درو شدند

اولين ":صدر گفت   رفسنجاني در وصف بني   . ودندكودتا راضي و خرسند ب      تحقق طرح  سران حزب جمهوري از      ،بيش از همه  
كرد آراء مردم به او اختصـاص دارد،          بني صدر فراري فكر مي    " 961".كسي كه مقاله اسالم منهاي روحانيت را نوشت او بود         

و در   962"كه اينطور نبود زيرا كه موتور انقالب، اسالم است و آن چيز كه مردم را حركت مـي دهـد، ديـن اسـت                         در حالي 
  963". خون جگري خورديم در آن يك سالچه":گفتصدر   در طول يكسال رياست جمهوري بني و سران حزبدوصف خو

 965"خدمتگزار ملت " ،964"كند  ها حكومت مي    هوري كه بر قلب   جم   رئيس "صدر را      تا يك ماه پيش بني      اهللا خميني كه    آيت
 از  هم كه هست   حال   . يك مالي همدان   ،پسر بني صدر همداني   "، شخصي كه  966"داند  ي كه ملت او را از خودش مي        كس "،

، 968". ملـت اسـت،همه ملـت همـراهش هسـتند           از "، كسي كه    967".آن يال و كوپال دارها نيست و از خود مردم است          
 970از الطاف الهي  "بودنش را      و زنده  ناميد  مي969"ده كه برود به اين ملت خدمت كند       اش را وقف اين كر      زندگي"شخصي كه   

صدري كـه مخـالف او بـود و           ن كه قصد استقرار استبداد و قدرت را داشت، خطاب به بني            اكنو دانست،   مي 971"اعجاز"و  
 :ها سلب شوند گفت خواست بگذارد آزادي نمي
 " ،975"انـد  دين ها بي   اين"، 974"اند  ها يك دسته ورشكسته      اين "،973".ها جاهلند  اين "،972"ها عقلشان ناقص است     اين"
ها مي خواستند روحانيون را كنار بگذارند و يك قشـري را         اين" ،   976" بكنند بودند هيچ غلطي نتوانستند   ها داخل كه      اين

فكـر  . دانستند مردم چه هسـتند     خواستند رفراندم كنند ولي نمي    ...بياورند كه مسلمان باشد ولي در نظرش آمريكا باشد        
 ،978".انقالب اسالمي الزم نداريم   امه   روزنامه الزم داريم، اما روزن     ما"،977".اند زنند توده مردم   كردند اينها كه سوت مي     مي
 979"صدر انقالب اصيل بود عزل بني"

 :صدر فرمودند آقاي خميني همچنين طي يك تفقد ملوكانه خطاب به بني
  980".اگر توبه كني و برگردي و يك كناري بنشيني مشغول تصنيف و تاليف شوي صالح توست"

.  به فرمان و مطيـع اوامـر        خواست و همه را گوش      ستبداد مي اواليت فقيه   . خواست دست از مبارزه بكشد      صدر نمي   اما بني 
 . اركستر اختناق را برهم زده بود،صدر بنيساز مخالف 

 

 اهللا خميني؛ يك نقاب و دو چهره آيت
 اگر زندگي سياسي او را بررسـي        .د بررسي قرار گيرد   ر، شخصيت آقاي خميني مو    60الزم است براي كالبدشكافي كودتاي      

، استثنايي در تاريخ حيات آقاي خمينـي        58 و تا حدودي     57سال  . خوريم  ابت و يك سير مستمر برمي     كنيم به يك خط ث    
اما چرا آقاي خميني به آن سرانجام       . كلي تفاوت داشت    تر و بعدتر از اين دو سال گفته شد به           بود كه نظرياتش با آنچه قبل     

صدر كه خـود   بني. گره از زندگي او بگشايد  حدودي تواند تا  ميطلبي او  و قدرتشخصيتمسئله كيش تحليل   دچار شد؟ 
صدر درباره اولين مالقاتش بـا   بني. اهللا يافت طلبي را در آيت     هايي از غرور و قدرت      كتاب كيش شخصيت را نوشته بود، رگه      

 : گويد اهللا مي آيت
ايـن  .  بسيار تحقير آميز است    كردند كه نسبت به روحانيون     بار اول كه نجف رفتم روحانيون از رفتار خميني شكايت مي          "

دانند وكمي كه رو ببيننـد اختيـار خـور           تراش مي  ها خود را مرجع    اين نجفي : گفت. شكايت را با خود او در ميان گذاشتم       
 981 ".برند وخواب و نشست وبرخاست مرا هم از دستم بدر مي

 :كند صدر نقل مي بني.در پاريس نيز اوضاع به همين منوال بود
هـاي   عكس و سـتايش   . اي صادر كند وكيش شخصيت خويش را تحريم كند         آقاي خميني خواستم اطالعيه   در پاريس از    "

. كـردم  درباره مجسمه شاه صحبت مـي     . حرفي نزد چند روزي گذشت خبري نشد      . سكوت كرد . آميز را تحريم كند    شرك
. دت اگر به كيش شخصيت پايان نبخش      انقالب ناكام اس  . آوريم كه عكسي را جاي او بگذاريم       اي را پايين نمي    گفتم مجسمه 
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كنند ودرباره   درباره آقاي خميني از روي عالقه مي      . ايد احمد آقا و آقاي اشراقي بفغان آمدند كه اين چه حرفي بود كه زده             
 982  ".اند فتم مستبدهاي محبوب فراوان بودهگ!كردند شاه از روي اجبار مي

و براي اولين بـار خـودش را بـه نـام روح اهللا الموسـوي                 نيه اي داد  آقاي خميني يك بيا    ) 58سال  (در قضيه كردستان    "
گفـتم  . در قم روي اين مسئله كه چرا امضا كرده بودند فرمانده كل قوا كلنجار رفتم              . فرمانده كل قوا معرفي كرد    ،  الخميني

 983".شان شما نبودحضرت همايوني فرمانده كل قوا؟ اين در  يشما توي آسمان معنويت بوديد وحاال آمديد شديد اعل
آقـا    .رويد، منعكس نكنيد كه استقبال و احساسات مردم چطور بـود       شما وقتي جايي مي   : اشراقي داماد امام به من گفت     "

 984".روم سعي مي كنم وانمود كنم خبري نبوده است گفت خود من هم وقتي به جايي مي مي. حساس هستند
هـاي فخرالـدين      گـويي   ها وشرك   گويي  تملق. آيد  ها چندان بدش نمي     دها و تمجي    آقاي خميني نيز نشان داد كه از تعريف       
خوانـد بـه مـذاق او      مـي " داراي عمر جاويد" و "امام زمان"آقا را   گرفت و حاج    حجازي كه اغلب در حضور آقا انجام مي       

 985.آمد خوش مي
 :كند خود نقل مي. ها به كسي بدهد صدر كسي نبود كه از اين باج اما بني

 را با مردم تكرار مي كند امـا         "اهللا اكبر "صدر گويند بني  حضور آقاي خميني فرزندش احمد گفت كه مردم مي         روزي در    "
گفتم .  است كه امام را به رهبري قبول ندارد         او اين است   معني اين كار  . بندد رسد لب فرو مي     مي "خميني رهبر "وقتي به   

اي  او حرفي نزد اما قيافـه    ! اند طور تا به حال آن را ممنوع نساخته       كنم آقا چ   دانم و تعجب مي    چون اين كار را شرك مي     . بله
   986".نشان داد كه مايل نيست اين بحث ادامه يابد

كسـي  تواند محبوبيت  هايش نشان داد كه نمي ها و سخنراني آقاي خميني از همان ابتدا كه وارد خاك ايران شد، با صحبت      
صدر، شريعتمداري و منتظري و حتي استخوان پوسـيده           محبوبيت بني كر شد    آنچنان كه در باال ذ     .را در عرض خود ببيند    

 :وزيري بازرگان، خود را نماينده خدا دانست و نوشت  او در حكم نخست. داشت مصدق، او را به واكنش وامي
به واسطه  حاكم كرده ام، يك نفر آدمي هستم        ]بازرگان[من يك توضيح ديگري هم بايد بدهم، و آن اينكه من ايشان را              "

  987".ام واليتي كه از طرف شارع مقدس دارم اين را قرار داده
 جمع   در احمدآباد   پس از پيروزي انقالب،     خطاب به يك ميليون نفري كه در اولين سالگرد وفات دكتر مصدق             همچنين  او

 بـاورنكردني بـيش از دو      اهللا طالقاني و اجتمـاع       و بعد از فوت آيت     " ول كنيد اين استخوان پوسيده را      ":شده بودند، گفت  
 :پيكر پاك او گرد آمده بودند، آن را براي اسالم و خدا دانست و اظهار داشتميليون نفر كه به صورت خودجوش بر 

 مردم با آن شور خودشان ريختند به خيابان ها و به سر و سينه خودشان زدند و گفتند اين عالم و نائب پيغمبر ما از دنيا         "
 988".مردم هياهويشان براي خدا است. م بوداين براي اسال. رفت
. كرد تا خود را مطرح كنـد        شد و نه او تالش مي       صدر درمتن حركت انقالب بود اما نه عكسي از او منتشر مي             با اينكه بني     

هـايي    صدر عكس   بني. اهللا نشان دهد    را در كنار آيت   كمتر عكسي هست كه او      هاي آقاي خميني در پاريس        در ميان عكس  
هـا را بـه صـاحبان تحويـل           هاي خود بقيه عكس     كرد و پس از جدا ساختن عكس        كه خبرنگاران گرفته بودند جمع مي     را  
همه از خودنمـايي وسـواس و         هاي بعد چنين شخصي كه اين       و از عجايب روزگار است كه يكي از اتهامات سال         989. داد  مي

 990 .پرهيز دارد، خودخواهي و تكبر بيان شد
در طول اين سـاليان     . كرد  آمد و نه سازش       گاه نه كوتاه      اش، استقالل و آزادي، هيچ      صول اساسي زندگي  صدر بر سر ا      بني  

صـدر    شان غرور بني    آويز حمله   مقدمه اولين دست    اند، فورا و بي     هركجا مخالفين او فرصت اظهارنظر درباره او را پيدا كرده         
ايراداتش ... واال يكي از ايراداتش اين است كه       ":دهند كه     اب را مي  شود، اين جو    صدر سوال مي    ها درباره بني    تا از آن  . است

 991"!خيلي از خود راضي بود... بله...عرضم به خدمتتان كه!...خيلي زياد است
ها ارتبـاط داشـته باشـد، اگـر           ها و كرده    تواند با گفته     حال جدا از اينكه اصوال خصوصيات فردي و شخصي تا چه حد مي            

هايي است كه مكررا در باال از او          و غرور، باج ندادن، ايستادن قرص و محكم بر سر منافع ملت وحرف            منظور از خودخواهي    
خودخواه آن نيست كه بـر سـر مصـالح ملـتش            . خواهي است   نقل شد، اين اسمش خودخواهي نيست، دگرخواهي و ملت        

 سـال در    42خودخواه كسي نيست كه     . كند  كند، آن است كه بر دوش مردم سوار شده و استبداد را حاكم مي               سازش نمي 
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كند، خودخواه كسي است كه در ناز و نعمـت و   تبعيد ودر نهايت فقر و تنگدستي براي آزادي و استقالل وطنش مبارزه مي            
بـازار راه   كنـد و صـيغه    خورد و پست قبول مي      در منتهاي خوشي و سعادت در ايران از مال مستضعف و غيرمستضعف مي            

صـدر در برابـر مـردم         چطور است كه بنـي    . كند  كند وقدرت و ثروت و مكنت را با هم تركيب مي            و مي اندازد و پول پار     مي
ها   در جبهه 992رود،  ت، گاه با اتوبوس به سركار مي      هاس  كند، مدام در ميان آن        ها را ستايش مي     خاضع و خاشع است، دائم آن     

خورد و    ها غذا مي     رده پايين است، در سيني آن      هايش در جبهه بين سربازان      نشيند، تمامي عكس    در سنگر روي خاك مي    
كـه    كنـد و زمـاني      دگمه در چادر عشاير نشست و برخاست مـي          شود، با شلوار كردي و پيراهن سه        ها سوار مي    بر قايق آن  

ـ  آشوبد و اعتراض مي كنند برمي  روزنامه عكس او را درحال نماز چاپ مي        ه كند؛ اما زماني كه صحبت از انحصار و استبداد ب
آيـد    كنندگان قدرت ملت كوتاه نمـي       رود و در مقابل قبضه      ايستد و به هيچ قيمت زير بار ظلم نمي          آيد محكم مي    ميان مي 
بلـه  "اگـر   . توانند ببينند كه كسي بر سر راهشان ايستاده اسـت           آقايان نمي . شود خودخواه و از خودراضي؟ بله       نامش مي 
 و عمله دست استبدادشـان باشـي وهـيچ مزاحمتـي      "اوامر ذات ملوكانه   مطيع   " و "چشم و سمعا و طاعتا    " و   "گو  قربان

نماي خوبي هسـتي و       وچرا نكني و دم نزني ، داراي صفات پسنديده و خصال نيكو و آينه تمام                برايشان ايجاد نكني و چون    
ه پشتوانه ملـت سـد      شان فرياد بزني، ب     شان صداي اعتراض بلند كني و در برابر قدرت مطلقه           خواهي  اگر در مقابل تماميت   
بر اساس همين تقسـيم  . المال را بازخواست كني، خودخواه و ازخودراضي و مغرور هستي  وميل بيت  راهشان شوي و حيف   

شـود    صدر مـي    شوند چهره متواضع و افتاده و خدمتگزار قرن ومحبوب و بني            بندي است كه امثال ميرحسين موسوي مي      
مخالفانش، كه اكثرا از دسته حاكمان      . بوده است تهامات متوجه دكتر مصدق نيز      عينا همين ا  . خودخواه و متكبر و مغضوب    

از آن جمله اسـت سـخنان هاشـمي         . كنند  اعتنايي به فرامين كاشاني متهم مي        تكبر و بي   فعلي هستند او را به خودرايي،     
يگر نيازي به روحانيت ندارد و      كرد، د   مصدق بار خودش را بار كرده بود، خيال مي         ":رفسنجاني كه درباره مصدق گفته بود     

 993".آراء مردم را پشت سر دارد
 .صدر، راه پيشوا را در پيش گرفته بود بني 

 كتب  تمام سخناني كه در   . انگيز نبود   هنگام تا مرگش ديديم چندان تعجب        و از آن   60رفتاري كه از آقاي خميني در خرداد        
هاي پاريس چـه؟ مگـر آقـاي          پس حرف .  سخنان ديگري هم زده بود     اهللا  اما آيت .  واليت فقيه آمده بود، عملي شد      البيع و 

به عهـدهاي   "ها و دموكراسي سخن نگفته بود؟ مگر در قرآن نيامده است كه               همه درباره آزادي بيان و روزنامه       خميني آن 
رايمـان بـه    تر از كشورهاي غربـي را ب        ؟ مگر تعهد نكرده بود كه آزادي مطبوعات و دموكراسي پيشرفته          "خود عمل كنيد  

زد   اللهي كه در پاريس و چند ماه پس از آن سخن از دموكراسي و آزادي ورحمت واسالم وعدالت مـي                     ارمغان بياورد؟ آيت  
 خـود   بار ديگر    اين خواند؟   رو آورد؟ اين سخنان كجا با تعهداتش مي         چه شد كه به گذشته خود رجعت كرد و به قلع و قمع            

 :كند اوست كه صحبت مي
ملي كردن نفـت  . مسير ما مسير نفت نيست. ها مسيرشان غلط است زنند بايد دموكراسي باشد، اين      فرياد مي آنهايي كه   "

 994".خواهيم ما اسالم مي. مطرح نيستپيش ما 
 قيـام    اين مردم . خواهيم در انقالبي كه در ايران حاصل شد در سرتاسر اين مملكت فرياد مردم اين بود كه ما اسالم مي                  "

 995 ".كتشان دمكراسي باشدنكردند كه ممل
ميخواهند ملت را از مسير خـودش منحـرف         . آنها با اسالم مخالفند   . سي حرف ميزنند گوش ندهيد    اكروبه آنها كه از دم    " 

  996".شكنيم كنند مي  آنهايي را كه صحبت ملي و دمكراتيك و اينها را مي،ما قلمهاي مسموم. كنند
هـا بايـد سـركوب        خواهند مملكت را به فساد و تباهي بكشند، ايـن           ات مي هايي كه به اسم دموكراسي، با اسم دمكر         آن"

 997".كاري نكنيد كه باب غضب باز شود. ها را سركوب خواهد كرد ملت آن. شوند
خواهيد كه جوانان ما را  يك نحو آزادي مي. خواهيد شما روشنفكر هستيد و آزادي همه چيز، از جمله آزادي فحشا را مي   "

اين آزادي مملكت را    . گوييد نيست  واهيم مملكت را حفظ كنيم و حفظ مملكت به آن آزادي كه شما مي             خ ما مي .فاسد كند 
  998".آزادي ديكته شده استخواهيد،   كه شما مياين آزادي. بر باد مي دهد
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كـرديم،   عالم مي تمام احزاب را ممنوع ا    . دننداديم اينها اظهار وجود ك      اگر ما انقالبي بوديم اجازه نمي      .من انقالبي نيستم  "
كنم  داديم و من توبه مي     ، حزب مستضعفين تشكيل مي    كرديم و يك حزب و آن حزب اهللا        ها را ممنوع اعالم مي     تمام جبهه 

 999".از اين اشتباهي كه كردم
ن اي. اين را بايد براي تهذيب جامعه نابود كرد         . كند، قابل اصالح نيست    يك نفر آدمي كه يك مملكت يا گروه را فساد مي          "

 1000".غده سرطاني را بايد از جامعه دور كرد و دور كردنش هم به اين است كه اعدامش كنند
ها باز توجه ندارند كه اسالم در عين حال كه  اين! كشند ها را مي   كرد كه چرا بعضي از اين       ها آمده بود گريه مي      يكي از اين  "

كـس    ما با هـيچ   .  در قضاوت ، تا آخر گرفتار هستيم       اگر ما بخواهيم مسامحه كنيم    ... تربيت است، يك مكتب تربيت است     
 1001".خواهيم جاري كنيم  اسالم را ميما مطيع اسالم هستيم و احكام. قوم و خويشي نداريم 

مـا  . احزاب كار خودشان را ادامه بدهنـد  توانيم بگذاريم اين توانيم آن آزادي را كه قبالٌ داديم بدهيم و نمي ما ديگر نمي"
به اين حيوانـات درنـده   . ما آزادي داديم و خطا كرديم. كه مهلت بدهيم شرعاَ جايز نيست. م مهلت بدهيمتواني شرعاَ نمي

تمـام  . شـود  ها در هـيچ جـاي مملكـت پخـش     اي از اين گذاريم هيچ نوشته ديگر نمي. ماليمت رفتار بكنيم توانيم با نمي
 1002".رفتار خواهيم كرد رد و با شدتها بايد با شدت رفتار ك با اين. بريم هايشان از بين مي نوشته

 است؛ بايد فقط هويت آنها را ثابـت كـرد و            ز بلكه جرمشان محر   د،اين جنايتكارها كه در بازداشت هستند متهم نيستن       " 
 اگر ما اينها را نكشيم، هر      .هيچگونه ترحمي درمورد آنها مورد ندارد     . اصالً احتياج به محاكمه آنها نيست     . بعد آنها را كشت   

ايـن عواطـف بچـه گانـه را كنـار           .دشو  با چند سال زندان كار درست نمي       .كشد شان كه بيايد بيرون ميرود آدم مي      يكي  
 1003".بگذاريد

 
  مجله تايم1979اهللا خميني، مرد سال  روح

 
ـ    است، من نمي  راجع به دادگاه انقالب و راجع به كارهايي كه مربوط به دادگاه انقالب            " . ودگويم كه بايد اينجـا سسـتي بش

حاال بگيرند نگه دارند تربيت كنند يـا اگـر   . اينجا بايد با جديت جلويش گرفته بشود، بايد جلوي اين فسادها گرفته بشود       
 1004 ".واقعاً مستحق حدود شرعي هستند حدود شرعي را جاري بكنند كه زندانها بايد محل تربيت باشند

نـداريم، امـا اگـر بخواهـد      ساله تشـريفاتى باشـد مضـايقه   يك م اگر مساله واليت فقيه، :گويند شان مى آقايان بعضى"
 1005".شوند  اگر متوجه به الزم اين معنا باشند، مرتد مى.بكند در امور، نه، ما آن را قبول نداريم دخالت

 1006 ".القتل است هركه به رسول خدا اهانت كند ، هر كه به ائمه هدي اهانت كند ، واجب"
قيام بر ضد حكومت اسالمى در حكم كفر است، باالتر  . جزايش جزاى بزرگى استقيام كردن بر خالف حكومت اسالمى،"

 1007."دانست كرد، حضرت امير قتلش را واجب مى معاويه قيام مى از همه معاصى است، همان بود كه
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. زنش برايش حـرام اسـت     . اگر متعمد باشد، مرتد فطري است     . كند  كند، اسالم را مسخره مي      آنكه مكتبي را مسخره مي    "
 1008".خودش هم بايد مقتول شود. مالش هم بايد به ورثه داده شود

ملي گرايي بر خالف اسالم است اين بر خالف دستور خداست و بـر خـالف قـرآن                  "1009".گرايي مخالف اسالم است     ملي"
 1012"هـا هـيچ نديـديم جـز خرابكـاري           ما از اين ملـي    " 1011"يي اساس بدبختي مسلمين است    گرا  يمل" 1010".مجيد است 

 1013"اند  كنيم، مقابل اسالم ايستادهخواهيم ملت را احيا گويند ما مي كه ميهايي  آن"
قـدر ازش تعريـف       كس كه آن      خواهم بگويم كه در زمان مليت، در زمان آن          من نمي . ما چقدر از اين مليت سيلي خورديم      "

هـا،    بروند كنار ايـن   . ند  خواهم بگويم كه مدرسه فيضيه را به مسلسل بست          من نمي .  چه سيلي به ما زدند     ]مصدق[ميكنند
 1014 ".ها ضربه خورديم ما از آن. شوندبروند گم ب
 :صدر پيامي از طريق اشراقي براي آقاي خميني فرستاد ها درباره مصدق، بني حرف پس از اين

گفتم براي رياست جمهـوري از آقـا حمـايتي نخواسـتم و بـا               . خواهد شما را حمايت كند     اشراقي آمد و گفت كه آقا مي      "
خواهم، فقط   كنم، از آقا هيچ حمايتي نمي       ساعت براي وطنم كار مي     20يت ايشان رئيس جمهور نشدم و االن كه روزي          حما

: گفـتم . كار كني از شما راضي خواهم بود       اند اگر در چهار چوب قانون اساسي       آقا گفته : اشراقي گفت . مزاحمتي ايجاد نكند  
شـما مجلـس    . من از شما مي خواهم قانون را رعايت كنيد         .ام راتر نگذاشته من در چهارچوب كار كردم تا حاال از قانون پا ف          
 شـما   .ها و دادگاههاي انقالب به كار خود ادامـه دهنـد و احـزاب را بسـتيد                 شوراي ملي را كرديد اسالمي و گفتيد كميته       

من چقدر  .  اساسي اجراشود  خواهم قانون  ام؟ مي  من كجا از اين حرفها زده     . ايد در ادامه مجلس را منحل خواهيد كرد        گفته
ترسيد من مصـدق شـوم و    مي. كنيد بايد از دست شما رنج ببرم؟ هر كاري را سر و سامان مي بخشم با يك لگد خراب مي             

بـا  شـما   . شما كاشاني اما اآلن محبوبيتم از مصدق بيشتر است ولي هيچ وقت صحيح ندانستم كه در مقابل شما بايسـتم                   
مگر من نخواستم دولت معرفي كـنم؟ شـما قبـول         . خوب نكنيد كه نشويد   . كنيد  كاشاني مي  كنيد، خود را   كارهايي كه مي  

در سخنراني خود مصدق را نزد مردم بي اعتبار كرديـد،  . من بازرگان نيستم و پيشمرگ نخواهم شد. شكرديد و زديد زير 
رد و اآلن شما چـه چهـره اي در          مصدق مظهر ملي ماست و چهره جهاني دا       . با حرفهاي شما مصدق بي اعتبار نخواهد شد       
هاي شما من رفتم و       تير، ولي بعد از حرف       من نخواستم بروم سر قبر شهداي سي       جهان داريد و مصدق چه چهره اي دارد؟       

وقتي آقاي سنجابي در پاريس پيش شما       . توانيد با اين كارها مصدق را خراب كنيد         شما نمي  .سر قبر هريك فاتحه خواندم    
 1015"؟ بوديد، حاال چه شدهآمد سه روز شنگول

 در نجف گفته    ،تر از پاريس     حتي قبل  و 1016"جمهور شوند   انيون حق ندارند رئيس   روح"آقاي خميني كه روزگاري گفته بود       
طور    نيز همان  ريسادر پ و   1017". را اداره كنند   منظور از حكومت اسالمي اين نيست كه رهبران مذهبي خود حكومت          ": بود

 :گفت به نفس مي  اينك با كمال اعتماده بود كه روحانيون منصب دولتي قبول نخواهند كرد، بارها گفتكه در ابتدا آمد
 50شـما در ايـن   . د براي مـا گويند كه روحانيون بايد بروند سراغ كار خودشان و ملت را بگذارند و سياست را بگذارن           مي"

 1018".آدم بشويد.سرجايتان بنشينيد. خواهم اسمتان را ببرم نمي. شناسم شما را من مي.چ غلطي نكرديدسال هي
ر نخواهنـد توانسـت     گبينند كه كسان دي     از بابت اين است كه مي      ،همه متصديان روحاني كه هستند االن در مقامات باال        "
مـا جـواب خـدا را چـه     . شـود اداره كـرد مملكـت را    نها نميآبدون . خواهد ه اين كشور را آنطور بكنند كه اسالم مي    رادا

  1019"بدهيم؟
 چه كرديد؟ چه كـار  ؟گوئيد نبايد باشد شما در ظرف چندين سال چه كار كرديد براى اين كشور كه روحانيون را مى     آخر  "

 1020".ايد؟ جز حرف هيچى نداريد مثبتى شما كرده
  1021".توانيد بكنيد كاري نمي ملي هيچ نفر 4اگر اسالم را از دست شما گرفتند و آخوند را از ملت جدا كردند شما "
 1022".به ديگران نيست كه اطمينان ها فهميديم ما حاال بعد از مدت .نقش دارد، در حكومت هم نقش داردروحانيت "

هيچ قيد و مسئوليتي گفت مـن اگـر    خواند، بي هاي شما با آنچه در پاريس گفتيد نمي        وقتي از او پرسيدند كه اين صحبت      
صدراز اولين باري كه ايـن گفتـه را از             بني !گويم   را مي  زنم، فردا اگر صالح ديدم مخالفش       صالح بدانم امروز يك حرفي مي     
 :كند زبان آقاي خميني شنيد نقل مي
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 ايشـان گفتنـد نـه هـيچ         .من به خميني گفتم شما تعهد كرديد كه مجلس موسسان تشكيل دهيد وبايد عمـل كنيـد                " 
يكدفعـه    مـا  .گويم د، خالفش را مي    اقتضا كر   آن من اگر الزم باشد امروز يك حرف ميزنم، فردا اگر خالف          . اينچنين نيست 

 1023"!همينجور وا رفتيم
 : اين جمله را در دو سخنراني تكرار كرد البته بعدها آقاي خميني

هاي خودشـان، لكـن       روند سراغ شغل    هايي زدم كه چنانچه اسالم پيروز شود، روحانيون مي          در نجف و پاريس يك حرف     "
ر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مساجدتان، اين كشور به حلقـوم             وقتي ما آمديم و وارد معركه شديم ديديم كه اگ         

جوري نيست، بگوييم    اي گفتيم و ديديم مصالح اسالم اين        ما اين طور نيست كه هرجا يك كلمه       ... رود  آمريكا يا شوروي مي   
روز اينجـوري     نـد شـما آن    بنابراين مساله نيست كه آقايان به مـا بگوي        . ما دنبال مصالح هستيم   . سر اشتباه خود هستيم   

اي است كه مـا را از         اين هم يك حربه   . بگويند كشور ماليان، حكومت آخونديسم    . خواهند به ما بگويند     هرچه مي ... گفتيد
 1024 ".رويم ما نه، از ميدان بيرون نمي. ميدان به در كنند

 و امروز حرف ديگري را و فردا حرف       پس ممكن است ديروز من يك حرفي زده باشم        . خواهيم اسالم را پياده كنيم       ما مي  "
  1025". بايد روي همان حرف باقي بمانمام اين معنا ندارد كه من بگويم چون ديروز حرفي زده. ديگري را

او . الدين فارسي دولتمـردان آمريكـا را هـم فريـب داد     به عبارت ديگر آقاي خميني نه تنها مردم ايران، كه به قول جالل  
 :گويد مي
مـا خيلـي   . بلـه ... آن را امام براي فريب آمريكا گفت      ...هايي كه در پاريس كرد      يكا را فريب داد با مصاحبه     امام همين آمر  "

 1026".ملي كنيم نبايد به دشمن بگوييمكه ع چيزها را قبل از آن
 قانون اساسي نصـب كـرد و بـا          رئيس ديوان عالي  را بر خالف      .  آقاي خميني هر چه خواست با قانون كرد        60پس از سال    

طور كه    ، قانون اساسي را آن    68بردن در قانون در سال        اي دست تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي و تعيين گروهي بر        
 انجام شد، منجر به صدور دو        قانون اساسي  59اين عمل آقاي خميني كه در تناقض كامل با اصل           .  درست كرد  ،خواست  مي

 :ها آمده بود در اين بيانيه. گرديد 68 تير 25 خرداد و12اطالعيه از سوي نهضت آزادي ايران در 
به راستي در كجاي دنيا سابقه دارد قانون اساسي را در شوراي منتخب حاكميت بدون حق اظهار نظـر ملـت، اصـالح و                        "

 1027"ياترميم نمايند؟
تغييـرات تـا    ايـن    .بودها، حذف شرط مرجعيت براي رهبر و تعيين اختيارات براي واليت مطلقه فقيه                از جمله اين تصرف   

 :اي سرگشاده به نمايندگان مجلس نوشت اهللا سحابي در نامه  كه عزتصورت گرفتبدانجا 
 1028". اين تغيير قانون اساسي است نه اصالح آن"

 :گويد هاشمي رفسنجاني نيز درباره شيوه برخورد آقاي خميني با قانون اساسي مي
. كسي هم معترض نبود   .  براي مقام واليت اختيارات قائل هستند      امام در عمل نشان دادند كه بيشتر از آن قانون اساسي،          "

لـس و شـوراي نگهبـان انجـام         هـايي بـين مج      هايي تاسيس كردنـد و قضـاوت        بدون اينكه به مجلس مراجعه كنند نهاد      
 1029".دادند

واليت مطلقه  "،  آقاي خميني با اهرم شوراي نگهبان، همان مجلس فرمايشي را نيز در زير سيطره خود گرفته بود تا احيانا                  
 :يكي از همين كارها در خاطرات هاشمي رفسنجاني آمده است. دار نگردد ، خدشه"فقيه
رح احيا و واگذاري اراضي مزروعي كه در مجلـس تصـويب شـده بـود از طـرف          طاليحه  .  در جلسه علني شركت كردم     "

  1030."د شوداند كه ر شوراي نگهبان با اشكاالت فراوان رد شده، البته امام دستور داده
آقـاي  . طرف و تهييج و تحريك مردم به جاسوسي و فروختن و لودادن دوست و آشنايشان در طرف ديگر                   ها يك   تمام اين 

 :خميني دراين باره فرمودند
اي ديديد واگر رفت و آمد مشكوكي ديديد خودتان توجه كنيد و اطـالع                واجب بر همه ما، بر همه شماست كه اگر توطئه         "

اي  بر همه ما واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم كـه غائلـه   . ما واجب است كه جاسوسي كنيم     بر همه   . دهيد
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اما براي . شود كه جاسوسي خوب نيست      ها القا مي    ه  اي است كه از همين گرو       هاي احمقانه   منع جاسوسي از حرف   . پيدا شود 
 1031".ستحفظ اسالم و حفظ نفوس مسلمين واجب ا

اين يكي از نمونـه     . بگيرند از آن مادري كه پسرخود را آورد و بدست محاكمه سپرد و آن پسر اعدام شد                مردم بايد پند    "
اوالدها وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصيحت نپذيرفتند معرفي          . هاي اسالم است و ديگران هم بايد همينطور باشند        

 1032".ه مجازات خود برسندبكنند تا 
خـوب    ها را بايد تجسس كنيد،      اي به من نوشته بود كه شما گفتيد همه اين           يك بيچاره ... كنيماسالم را همه بايد حفظ      ""

وقتي كه اسالم در خطر است همه شما موظفيد كه با جاسوسي حفـظ كنيـد اسـالم           ... فرمايد التجسسوا    مي ]كه[در قرآن 
 1033".را
 را زير نظر بگيرند كه اگر خدايي ناكرده در يكـي از   دانش آموزان عزيز بايد با كمال دقت اعمال وكردار دبيران و معلمين           "

فرزندان عزيزم در صورتيكه مشاهده كردند كه بعضي از         ... گزارش نمايند مسئول  آنها انحرافي ببينند بالفاصله به مقامات       
ي سـع ودشمنان در لباس دوست و همشاگردي ميخواهند آنانرا جذب گروه خود كنند به مقامات مسئول معرفـي نماينـد             

 1034". انجام دهندخود را به صورت مخفيكنند اينكار
گرمارودي كه براي آقاي خميني از دفتر او خبـر            صدر از موسوي    بني. قدم شده بود    باره پيش   خود آقاي خميني نيز دراين       
  :گويد برد مي مي
ي به من گفته بود كـه او        آقاي پسنديده برادر بزرگ آقاي خمين      .برد موسوي گرمارودي از دفترمن براي خميني خبر مي       "

توي اين دفتر رياست جمهـوري چـه        . نويسم من كه هر روز كارنامه مي     : گفتم. احضارش كردم . جاسوس است در نزد شما    
؟ او شروع كرد به فحش هاي چارواداري بـه خمينـي دادن وگريـه كـردن                  كني رويد وگزارش مي   چيزي هست كه شما مي    

آن كار در بنگاه فرانكلين را هم از        . مال و ثروتي هم كه ندارم     .  هر زن دوتا بچه دارم     چه كنم؟ من دوتا زن دارم و از       : وگفت
دهيد و من بايد زندگي      شما هم در اينجا به عنوان مشاور پولي به من نمي          . درآمد ماهانه خوبي در آنجا داشتم     . دمن گرفتن 

 1035 "... گفتم برو.دمقداري زياد هم فحش به آنها دابه اين صراحت اين حرفها را زد و .كنم
بازگفت  صدر را براي او   به آقاي خميني ماجراي خبر بردن از دفتر بني15/12/65موسوي گرمارودي بعدها در نامه مورخه  

 : نوشترود، با بيان اينكه به شما گفتم اگر خبر بردن من افشا شود، آبرويم ميو
: گيري و استعفا كـردم ولـي فرموديـد          ند باز استدعاي كناره   در شرفيابي كوتاه دوم كه آقاي رحماني نيز حضور داشت         ... "

 كـه آقـاي توسـلي نيـز         29/10/59در شرفيابي سوم به تاريخ      . همچنان بمانيد و انحرافات او را به مسئولين گوشزد كنيد         
ز خـون   تـر ا    آبـرو مهـم   : كنم كه فرموديد      با نقل به مضمون عرض مي     . حضور داشتند، مصرا استدعاي اجازه استعفا كردم      
 1036".دهند، شما هم آبرو بدهيد نيست، جوانان ما براي اين انقالب الهي خون مي

 :آقاي خميني نيز در جواب او نوشت
صدر چند مرتبه نزد اينجانب آمديـد و اظهـار داشـتيد كـه مـن         گونه كه مرقوم داشتيد پس از كشف انحراف بني          همان"
ي كنم و اينجانب براي مصالحي كه در نظر داشتم با نظر شما مخالفـت               گير  صدر دارم كناره    خواهم از سمتي كه نزد بني       مي

 1037"...گيري بازداشتم  با اكراهي كه داشتيد از كناره را كردم و شما
گذاشتند و جنـازه      دسته دسته جوانان اين مملكت پاي در مسلخ مي        . ها و كشتارها شروع شد       ، سيل اعدام   60با كودتاي    
جمهور وهر آنكس كه در وجودش شـعله آزادي           عام هواداران رئيس    قتل. گشت  داغدارشان مي روح آنان تحويل مادران       بي

تنها سركوب و خـون     . شناسد، نه رحم، نه مروت و نه دين و نه اسالم            زد، نشان داد كه قدرت نه انسانيت مي         كورسويي مي 
د و انقالبيون آزاديخـواه بوسـيله آقـاي         ترين كودتاي قرن به اجرا گذاشته ش        دردناك. تواند جنون قدرت را فرونشاند      مي

صدر آخرين مهره مزاحم بود كـه         گويي بني . ترين شكل ممكن كنار زده شدند       خميني و دستياران حكومتي به وحشتناك     
 ...گذاشت آقايان هركار دلشان خواست بكنند و اكنون كه او نبود نمي
 :آمد گفتصدر درباره خسارتي كه به كشور بر اثر اين كودتا وارد   بني
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اند   و آنها كه ماندند يا ساكت      متواري شدند روشنفكران و مغزها از كشور      .  آزادي قلم واجتماعات و احزاب از بين رفتتند        "
 .نيت قضايي از بين رفته است     ما. بخش مترقي روحانيت نيز يا ساكت يا تحت فشار است         . دام شدند عيا مخفي و زنداني وا    
مردم نه در جان ومال وشـرف خـويش         .  ويژه است  شان هم   ه برخوردارند، حتي دادگاه    از حقوق ويژ   روحانيون حكومتيان 
 ابزار فشار و اختناق از جمله تفتيش خانه ها و استراق سمع و دستگيري دست جمعي و شكنجه و                    .كمترين امنيتي ندارند  

ها و سپاه بتـدريج در       ميتهك. ده است  فساد مالي فراگير ش    .اعدام هاي فوري با ابعاد گسترده تر از دوران شاه بكار ميرود             
اقتصـاد كشـور در     . انـد  بوجـود آورده   حكومت روحانيون    طلبان، مستكبران و     فرصت ميانجديدي  وحدت  ،   قدرت يطهح

ديركل واعضـاي    م .اند ها از كشور رفته   زمغ. كنند ها از كشور فرار مي     سرمايه. بازرگاني داخلي و خارجي خالصه شده است      
صـدا و بـا       بـي   و اي كوچك وبزرگ  ه   چرا كه اجازه ترخيص وسايل جاسوسي و تفنگ         بودند وقيف كرده باد را ت  آگمرك مهر 

اساسـي    آزاد كردند وامروز بر خالف همين قـانون        ها را    آن به تهديد من  . دوربين كه مخصوص ترور هستند را نداده بودند       
هاي نامعلوم بسـيارند     هاي شكنجه و زندان    خانه و ارد ترور رواج د   .شوند كنترل مي  ها ها و نامه   والبد به تجويز شرعي، تلفن    

 1038 ".سپاه ساواك شده استو
امروز امـام خمينـي بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي           ":گفت خشونت زبان رسمي جمهوري اسالمي شد، هر بار راديو مي         "

  1039".ها را تيز خواهد كرد چرا كه روشن بود آتش. شدند  همه نگران مي"سخناني ايراد فرمودند
هاي حكومت اسالمي بـا خـون جوانـان معصـوم كشـور       پايه. رمرد عارف داستان ما اينك بر تختي از خون نشسته بود      پي

اهللا   وحشيانه ترين كشتار قرون اخير با چراغ سبز آيـت         . گشت و انسانيت، جاي خود را به قاتليت داده بود           تر مي   مستحكم
از اين سو جوانان اين مملكت گروه گروه روانه . صر ايران را رقم زد   ترين روزهاي تاريخ معا     و دستور كتبي وعلني وي، سياه     

صداي فريـاد   . آورد  شدند و از آن سو پيرمرد عارف ما سرخوش از اداي وظيفه سجده شكر به جا مي                  هاي اعدام مي    جوخه
هـاي مخـوف      گـاه   نجههاي تاريك و شك     ايمان كه مرگ را بر ننگ ترجيح داده بودند در سياهچال            مردان و زنان معتقد و با     

او كه خود را تجسم و      . گرفت   آرام مي  ،1040"شاه آن ها را آباد كرده بود      "قبرستان هايي كه    پيچيد و سرانجام در خلوت        مي
 به ميدان آمده بود، در انتخاب بهترين راه         " اگر روحانيت برود، اسالم رفته است      "نمود عيني اسالم دانسته بود و با شعار         

 .  انتخاب كرد؛ كشتارترين راه را ، آسان
ها او را بار ديگر به رعايـت حاكميـت ملـت و آزادي                فرستاد و در آخرين صحبت      صدر براي خميني پيام مي      از آن سو بني   

 :گويد ها مي صدر از آن لحظه بني. كرد مردم دعوت مي
د آقاي خميني بروم و توبه       گيالني گفته است من سه بار محكوم به اعدام هستم مگر آنكه پيش از ماه رمضان نز                 يمحمد"

آماده تيرباران هم هستم    . ام نه حرفي بزنم ونه مطلبي بنويسم       ام تا زنده   من نه تنها آماده ام كه توبه كنم، بلكه آماده          .كنم
به يك شرط كه شما همان خميني پاريس شويد، آزاديهاي عمومي را به آنها باز گردانيد، امنيت را بازگردانيد، و اقتصاد را                      

 1041 ".مان دهيدسا
 خرداد آغاز شد نظر خودم را در نـواري ضـبط كـردم و پـيش خمينـي                   31هايي كه از     ها و كشتار   دو روز پيش از اعدام    "

 خصوصا آزادي مطبوعـات را برقـرار كنـد و           ،ها آزادي. هاي انقالب را دست كم سه ماه تعطيل كند         گفتم دادگاه . فرستادم
عدام وكشـتار   وااگر سه ماه گذشت و نتيجه بد بود، از نو زندان و شكنجه              . يد آورد هاي آزاد به معناي واقعي كلمه پد       بحث

 1042 ".نشنيد و بدتر كرد. را برقرار سازد
شود گفـت، چـون كشـتار        اين اعمال آنها را اعدام نمي     . كردند  نفر را اعدام مي    400 -500كار را بجايي رساندند كه شبي       "

 1043".بلكه كشتار مداوم بود. كشتند اين معني اعدام ندارد ا مي نفر ر400- 500 يعني وقتي ،روزمره بود
ها ضربه مرگباري بر هسـتي اسـالم و اسـتقالل     اين اعدام. كنند هر روز گروه گروه كودك و نوجوان و جوان را اعدام مي           "

  1044".ند در خطر استا انقالب ما، انقالبي كه چند نسل قرباني آن شده. برند اعتبار اين ملت را از بين مي. كند وارد مي
براي ادامه حكومت استبدادي    حكومت روحانيون   اعتباري بيشتر از اين كه در برابرش نسل جوان ايستاده است و              يچه ب "

در يك قرن اخير چه كسـي و        . اند  نفر اعدام شده   400پردازد و ظرف دو ماه       ضعيفش به كشتار و اعدام كودك ونوجوان مي       
 1045"ده است؟در چه رژيمي اين سفاكي را كر
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  :پرسد ونااميدانه مي
ـ  هشد اگـر خمينـي همـان خمينـي مـا           مي  شود شاهد مرگ انقالبي چنان زيبا شد؟چه       طورميچ" اي قبـل از انقـالب       ه
   1046"شد؟ مي

 .نقاب از چهره فروافتاده بود
 

 راهي دوبر سر 
اش در يـك كفـه و ايـن      زندگيفرساي    تمام آن زحمات طاقت   . صدر فرا رسيده بود     نقطه عطف زندگي سيد ابوالحسن بني     

 بماند يا برود؟ : جمهور محبوب  بر سر دوراهي دشواري قرار گرفته بود رئيس. هاي سخت در كفه ديگر ترازو لحظات و ثانيه
 مگـر يكدسـت از اينهـا انقـالب          ها ديگر از كجا آمده بودند؟       آن. در اين گيرودار بود كه سروكله مجاهدين خلق پيدا شد         

هـا نبودنـد كـه        مگـر ايـن    را نوشـت؟     "زور عليه عقيده  "دند و بني صدر در افشاي دروغهاشان، كتاب         ايدئولوژيك نكر 
، صدر پيش از اين     بني كردند؟  دانست؟ پس كنار او چه مي       كرد و آنان را التقاطي مي       جمهور دائما تفكرشان را نقد مي       رئيس

 :ه بود درباره سازمان مجاهدين خلق گفتقبل از انتخابات رياست جمهوري،
بيشـتر از همـه مـا را اذيـت          . گفتند شما بيشتر از همه ما را كوبيديد       . پيش من آمدند  ) مجاهدين(چند وقت پيش اينها   "

به دليل اينكه شما بيماريد و كسي جرات نداشت به شما           . كنم بيش ازهمه به شما خدمت كردم       گفتم من خيال مي   . كرديد
اي از   التقاطي از استالينيسـم ويـك برداشـت سـاده         . وژي شما التقاطي است   ايدئول. من نترسيدم و گفتم   . بگويد بيماريد 

 1047".اسالم
دربـاره   .كـرد  ها به سمت سازمان مجاهدين خلق ايران گـردش مـي   دفتر حزب جمهوري به تازگي منفجر شده بود و ظن    

و دو تـن از سـران       رفسـنجاني   شود كه هاشـمي       چگونه مي . هاي بسياري هنوز مطرح است      انفجار حزب جمهوري ناگفته   
ساز كارگذاشته شده در پـاي        شود كه با يك بمب دست       چطور مي 1048د؟نآي  ، دقايقي قبل از انفجار از سالن بيرون مي        حزب

هاي كناري منفجر شده و سقف يكپارچه پايين بيايد؟ اصوال چطور يك جوان سـال                 ستون مياني ساختمان، تمامي ستون    
حـل خـارج    حزب نفوذ كند، بمب كار بگذارد و بـه هـواي بسـتني خريـدن از م                تواند به دفتر مركزي       اول دانشگاهي مي  

 1050سازي با واقعه كربال چه دليلي داشته است؟  تن و صحنه72 كشته دفتر حزب به 80 تقليل بيش از 1049!شود؟
  :كند صدر نقل مي بني
،  ما نكرديميدهران كه پرسيدم گفت گفتم در ت.در پاريس از رجوي پرسيدم كه شما انفجار را انجام داديد؟ گفت ما كرديم  "

 اما من باورم نيست كه شما كرديد چون خود من از ستاد ارتش كه هنوز با آنهـا رابطـه داشـتم                       ؟گويي ما كرديم   اينجا مي 
 يا سفارت روس كه حزب توده به تنهايي نمي تواند           ،آنها گفتند يا اين كار را ما كرديم كه ما چنين كاري نكرديم            . پرسيدم
تمام  .توانسته بوده باشد   نظر نهايي ارتش اين بود كه اين كار سپاه پاسداران مي          . دهد يا اين كار را سپاه انجام داده         انجام  

طوري نبـود كـه فقـط يـك         . جاهاي آن سالن بزرگ به ترتيبي مواد منفجره گذاشته بودند كه سقف آن يكجا ريخته بود               
 1051".گوشه اي بمب گذاشته باشند

ين  ا دنها بوده، وقتي رهبري حزب توده را گرفتند گفتن        آ جرياني را كه دراز كردند گفتند انفجار كار          جمهوري اسالمي هر  "
بعـد كـه    ،  صدر انجام داده   ن روزهاي پس از انفجار گفتند كه اين كار را رجوي به دستور بني             آانفجار زير سر آنها بوده، در       
  1052".ازجمعه گفت كه او بود كه  انفجار را ترتيب داده بودرفسنجاني در نم همين هاشمي د،سيد مهدي هاشمي را گرفتن

تصـفيه درون سـازماني،     . به هرحال انفجار مقر حزب جمهوري يكي از نقاط به شدت تاريك و مبهم تاريخ معاصـر اسـت                  
د توانستند در قدرت بـراي خـو   كنارزدن مدعي اول رهبري پس از آقاي خميني و از سر راه برداشتن كساني كه بعدها مي          

حال تا زماني كه تاريخ ورق نخورد و اسناد و اطالعـات رو               با اين .  از علل اين انفجار باشد     علتيتواند    سهمي طلب كنند مي   
  .توان درباره اين موضوع اظهار نظر قطعي كرد نشوند نمي

 :گويد صدر درباره مالقات آن روزها با نمايندگان سازمان مجاهدين مي  بني
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 اولـين   .دو نفـر از آنهـا آمدنـد       .  آمد پيش من كه مجاهدين مي خواهند با شما صحبت كنند           شهيد حسين نواب صفوي   "
اي صادر كردم و انفجـار را        آن روز هم اطالعيه   . سئوالي كه كردم اين بود كه انفجار حزب جمهوري كار شما بود؟ گفتند نه             

بلبل زباني هايي كه بلد اسـت گفـت مـا           رجوي آمد و نشست و با همان        . محكوم كردم چون با چنين روشي موافق نبودم       
گفتم اين چيزهـايي كـه      . تا بخواهيد از اين حرفها زد      .كارهاي شما را خوانديم و كامال در خط شما هستيم و انديشه شما            

 1053".سم هستنيشما مي گوييد شفاهي است آن مطالبي كه نوشتيد توش آثار و بقاياي استالي
به شما  . اعتماد داشتم اين چنين از آب درآمد       به او صد درصد   .  پدرعالقه داشتم  به آقاى خمينى بيش از    : به رجوى گفتم  "

اگر شما موفق شديد، چه بهتـر و اگـر نـه، پيشـاپيش، شـناخته                . شويم  مى راهيبا شما وارد يك     . اعتمادم صد درصد بى  
 1054".شود شويد و شر شما از سر مردم كوتاه مى مى
اول . خواهيم قبل از برگزاري انتخابات خارج شويم گفـتم نـه             گفت مي . دممسعود رجوي آمد به محلي كه من مخفي بو        "

اگر رفتند پاي صندوق و راي دادند معنايش اين است كه اين كودتا . كنند بايد ببينم مردم در اين انتخابات چگونه عمل مي       
هم كه مردم شما با به پـاي صـندوق          آيم بيرون و يك اعالميه مي د       مي. بنابر اين من ديگر كاري ندارم     . كردند را تاييد مي  

رجوي .  مي پذيرم  ،من گفته بودم راي راي مردم است حال چون انتخاب شما اينطور شده            . رفتن اين كودتا را تاييد كرديد     
گفـتم اوال   . رونـد  آخوندها بگويند برويد پاي صندوق مي     . گفت قرآن ميگه اكثرهم ال يعقلون يعني اكثر مردم عقل ندارند          

گويد با كفـار برخـورد       قرآن مي . چون قرآن اين را در باره كفار مي گويد نه مردم مسلمان ايران            ،  ا نخوانده ايد  شما قرآن ر  
دوم اينكه همـين مـوقعيتي   . نگفته است به اينكه مردم راي ندارند. خشن نداشته باشيد چون اينان از روي ناداني كافرند        

انتخابات كه شد چنـد     . گر راي آنها نبود من هم يك آدمي هستم مثل بقيه          آنها به من راي دادند و ا      . كه دارم از مردم دارم    
. تن از دوستان ما كه در وزارت كشور بودند گفتند كه در سراسر كشور فقط دو ميليون و هفتصد هزار نفر شركت كردنـد                       

يفـه داريـم بـرويم در       حال وظ . گفتم خب اين نشان مي دهد كه مردم هنوز به من اعتماد دارند و كودتا را تكذيب كردند                 
اين شـد كـه بـا خـروج از ايـران            . صحنه اصلي و روابط پنهاني آنهايي كه كودتا كردند تا جنگ را ادامه دهند فاش كنيم               

  1055". در حاليكه در آغاز هيچ قصدي براي خروج نداشتم.موافقت كردم
، 1056 خواهـد بـود      "رونـق   كم" و   "يبرق   بي "انتخابات بيني كرده بود    طور كه هاشمي رفسنجاني در خاطراتش پيش        همان
كننده را نشـان       ميليون شركت  14رقم اعالم شده كه باالي      .  ميليون نفر در آن انتخابات فرمايشي شركت كردند        2,7تنها  
 ميليـون و    14كنندگان دقيقا     ميزان شركت . اعالم مشروعيت خويش بود    درحكومت كودتا   تالش نافرجام   داد، حاكي از      مي
ر چنان برقرار است و مردم بيشـت        محبوبيت جمهوري اسالمي هم   متبادر سازد كه    طور به اذهان      شد تا اين   اعالم    هزار 532

كه خـود مسـئولين حكومـت         شود زماني   اند وگرنه چطور مي      شركت كرده  )وپنج هزار    ميليون و هشتاد   14(از انتخابات اول  
مصلحت وحيثيت جمهوري اسالمي  ها ريخته شود؟ قكنند، بيشترين آرا به صندو بيني مي كمترين ميزان مشاركت را پيش

صدر ديگر    پس از عزل بني    . شود  مشاركت بيشتر از اولين انتخابات رياست جمهورى، اعالم         يزانم كردكه  اينطور ايجاب مي  
ـ  براي مثـال در انت     . هرچه بود انتصابات بود    ،جمهوري اسالمي به چشم خويش انتخاباتي نديد       ، آقـاي   60 مـرداد    2ابات  ص

، آقـاي   60 مهر   10ابات  ص و در انت   1058 درصد   6/85اي با     ، آقاي خامنه  64 مرداد 25 باتصا، در انت  1057 درصد 8/87جايي با   ر
 اين انتصابات سوالي را در اذهان پديد        !جمهوري انتخاب شدند     به رياست  1059 درصد 04/95راي عجيب و غريب    اي با     خامنه
مسئولين جمهـوري    آورد؟   درصد راي مي   95 و   88 و   86 يك كانديدا     آخر در كجاي دنيا در يك انتخابات آزاد        آورد كه   مي

 .اسالمي براي خودشان سنگ تمام گذاشته بودند
 :صدر از ايران برود؟ خود او ميگويد اما چه عواملي سبب شد تا بني

ـ  . رسـيد   هـا نمـي     اصال فكرم به كودتـاي آن     .  خرداد مطلقا قصد خروج از ايران را نداشتم        16قبل از   " تباهاتش را  آدم اش
 آمـديم جلسـه     60 خـرداد    16بعد از جلسه    . شد  بيني كند كه خدا مي      توانست پيش   شود، اگر قبال مي     يكي متوجه مي    يكي
رويـم تـوي مـردم و         مي.خميني مثل شاه نيست كه تا پاي كشتار برود        . رود  گفتيم او تا پاي رويارويي با مردم نمي       . كرديم
 خـرداد   30اما وقتي در عمل كشتار و اعدام روز         .  تا اين حضرات را از قدرت برانيم       دهيم  هايمان ادامه مي    جا به كوشش    آن
  1060".شتارو تيرباران هم ابايي ندارد را ديديم، معلوم شد اين آقاي خميني از ك60
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ـ   .  خارج از كشور   بعد از انتخابات راضي شديم كه برويم      " ب خروج از ايران را با كساني كه در نيروي هـوايي داشـتند ترتي
سلماني آمد و مرا مشابه آن قيافه اي در آوردند كه در عكـس آن               . كارت شناسايي يكي از همافران را به من دادند        . دادند

بـدين ترتيـب    . كرد و متوجه نشدند    كرديم دقت را كم مي     رفتيم و پرواز مي    چون شب به آن محل مي     . كارت شناسايي بود  
 1061".معزي خلبان آن بود ]بهزاد[ رساني شديم كه سرهنگ سوار يك هواپيماي سوخت ووارد فرودگاه شديم

جمهـور، بهتـرين فرصـت را در اختيـار            آخرين حركـت رئـيس    . كودتاچيان اينك آتوي بسيار خوبي بدست آورده بودند       
كـانون   .جمهور روانـه كننـد      ها را به سمت رئيس      ها و دروغ    وحشتناك توهين   مخالفان گزارده بود تا با تمسك به آن سيل        

 "!صدر با چادر و آرايش زنانه فرار كرد  بني":بند هميشگي آنان اين شده بود ت و ترجيعحمال
زماني كه احمد سالمتيان، يـار صـديق        . زدن را هاشمي رفسنجاني وارد ادبيات سياسي ايران كرد          اولين بار اين نوع تهمت    

 : شد هاشمي رفسنجاني نوشتزده اهللا برهم صدر، در اصفهان سخنراني داشت و اين تجمع با حمله حزب بني
بهتـر بـود   ! ها مجروح كردند و مراسم را به هم زده اند و او هم با چادر فـرار كـرده اسـت            آقاي سالمتيان را حزب الهي     "
  1062"!كرد كه در تاريخ اينگونه ثبت نشود چادر فرارمي بي

در مكتـب اينـان     . و كسب آقايان بـود    ترين وجه، كار      ترين شكل ممكن و تحقير كردن به غيرانساني         تهمت زدن به كثيف   
 به راحتي دروغ بگويند و طرف مقابل را با بـددهني و اصـطالحات مخصـوص خودشـان                   كرد تا     هدف وسيله را توجيه مي    

صدر و وسيله؟ هـر آنچـه الزم           هدف؛ خرد كردن بني    .شناسند  بكوبند و از راه بدر برند و در اين راه هيچ حد و مرزي نمي              
 هـا،   ها و نوشـته     كنند و منبع و سند اين گفته        صدر و طرفدارانش با چادر فرار مي        جاست كه هميشه بني      و جالب اين   .باشد

وسطايي تـرين شـكل موجـود واز راه     مال كردن طرف مقابل به قرون لجن. خيزد همواره از يك حزب و دسته و گروه برمي     
حقيقت ايـن   . فته است ، كاري است در تخصص آقايان       اتهاماتي كه از فرط تكرار نخ نما شده و از شدت كهنگي بوي نا گر              

كند، آن احساس قيم مĤبي در اعماق جـان           ها و اين طرز فكر مردم را فاقد شعور و درك تصور مي              است كه اين تيپ انسان    
ها راهـي كـه بـراي     جمهور يك مملكت در ميان ده   كند كه رئيس    ها نفوذ كرده است وگرنه كدام عقل سليمي قبول مي           آن
 را انتخاب كند؟ چطورمسعود رجوي آرايش زنانه نكـرد و چـادر نپوشـيد و در                 اين راه   وج از كشور برايش مهيا است،       خر

جمهور را با لباس زنانه و        ها شما اگر رئيس     كار را انجام داد؟ گذشته از همه اين         صدر اين   ميان آن افرادي كه رفتند فقط بني      
ه شده است مگر لباس همافران را بر        تصدر در فرودگاه پاريس گرف       از بني   در عكسي كه   چادر ديديد پس چرا نگرفتيدش؟    

يكـم  كنـد كـه در پايگـاه          كند و چه كسي قبول مي       بينند؟ بعدازهمه، آخر كدام شعور و وجداني باور مي          نميصدر    تن بني 
 روحانيان حـاكم   وارد شد؟توان با آرايش زنانه و چادر      آن هم در زمان جنگ مي     در پايگاهي كامال نظامي، و    ،  شكاري تهران 

 دروغشان هم   .شكار ساختند آكه جز تحقير انسان و ستايش قدرت نيست،       با اين دروغ،در حقيقت طرز فكر واقعي خود را          
 صـدر    كه بني  ، نگفتند از اين رو  . ، لباس خفت است   ش و لباس  انساني پست نها، زن   آدر نظر   . متناسب با سطح تفكرشان بود    

 تمـامي   اكنـون   بـه هـر رو،     1063.رايش و لباس زنانـه از كشـور فـرار كـرد           آرك گفت، گفتند با     با لباس نظامي كشور را ت     
گويند وهرچه توان دارنـد بـراي خـرد           خواهند مي   هاي تبليغاتي جمهوري اسالمي دست آقايان است و هرچه مي           دستگاه
 .كنـد   وري اسالمي سـنگيني مـي     صدر تا ابد بر سر جمه       كابوس بني .برند  صدر به كار مي      چهره بني  مال كردن   لجنكردن و   

اهللا بيـات،     در كشوري كه در آن به قول دادگستري رسمي و راديو تلويزيون و روزنامه دولتي از خانه آيـت                  سرانجام اينكه   
خـورد، شـيرين      اهللا سحابي اتهام نگهداري مشروبات الكلي و قاچاق ترياك مـي            عزتبه   آيد،  دي مستهجن بيرون مي     سي

شود،چه جاي تعجـب اسـت    لح نوبل براي آزادي اكبر گنجي با طناب از بيمارستان ميالد آويزان مي        عبادي برنده جايزه ص   
 ؟! از كشور خارج شود" آرايش زنانه"اش با  ميليوني11جمهور  كه رئيس
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 گسست از مجاهدين
( ل راهنمـاي ميثـاق   رجوي مأمور بود تا شوراي مقاومت ملي را  براساس اصو    : غاز شد آزمايش  آ،  به محض ورود به فرانسه    

اعضـاي شـوراي ملـي     1064.تشـكيل دهـد    كه بني صدر به رشته تحرير ذر آورده بود ،     )زادي و عدم هژموني   آاستقالل و   
عليرضـا   سيدجوادي،  اصغر حاج   احسان شريعتي، منصور فرهنگ، علي    صدر،    ابوالحسن بني مقاومت را  طيف وسيعي چون       

 تـا  قـرار بـر ايـن بود       .دادنـد   مهدي ممكن تشكيل مـي     و   روي، مسعود رجوي  زاده، بابك اميرخس    منصور بيات  زاده،  نوري
اما مجاهدين خلق به رهبري مسـعود رجـوي         شود،  تشكيل   ندكرده بود    قبضه روحانيون    قوي براي دولتي كه       آلترناتيوي

صدر تركيب   ني زماني كه ب   .رجوي مدعي شد كه چند گروه حاضر به پيوستن به شورا نشدند           .  اهدافي دگر در سر داشتند    
كه مصوبات شـورا وقتـي اعتبـار         گرفت   اي ايران يافت، از رجوي نامه     منافع ملت    صول راهنماي ميثاق و   را مغاير با ا   شورا  

 كـه قـدم كـج    ي بـار ينايم،اول زمايش شدهآوارد ون كه   اكن" گفت صدر خطاب به رجوي     بني.  برسند  او دارند كه به امضاي   
 ميان وفاي به عهد با ميثاق و رسيدن به  قدرت بهـر              بايست   مي رجوي؛  فرا رسيد  لحظه امتحان    1065.خواهم گفت  بگذاري،
سـود  ه  طارق عزيز وارد پاريس شد تا بتواند با جذب احزاب و افراد مخالف دولت ايران جنگ را ب                 . كرد ، انتخاب مي  وسيله

ن بود زيـر امضـاي خـود        آمروز  بر  ا، ديروز امضائي كرده بود و       مسعود رجوي همانند آقاي خميني    .  پايان دهد  ژيم صدام   ر
 خيانت را به منتهاي حد خويش رساند و          .به پيشنهاد طارق عزيز لبيك گفت و با صدام حسين دست بيعت داد            ، پس   بزند

 .به جبهه دشمن پيوست
 :گويد صدر درباره درخواست طارق عزيز از او براي مذاكره مي  بني
من خـود را قربـاني ايـن آقايـان          . كنم ل ويسي گفتم چنين مالقاتي نمي     به پ . خواست با من مالقات كند     طارق عزيز مي  "
اين جنگ ما را به اينجا آورد، حاال من بيايم با اين آقاي متجاوز به خاك ايران مالقات كنم؟ چه ديـداري دارم بـا                         . دانم يم

 1066".او برد و شما باختيد: ، گفتمداو؟ بعد كه رجوي رفت با او ديدار كر
گفـت چـرا نباشـم،      .دگفتم شما چرا اينجوري هستي    .ان آمد پيش من، ديدم صورتش مثل لبو كبود بود         يك روز سالمتي  "

زادي آگفت مـا يـك عمـر گفتـيم         . گذاريم ايستيم و نمي   مي. خواد بره  كنه مي  گفتم غلط مي  . د بغداد وخواهد بر  رجوي مي 
 ايـران و عـراق مسـتقر مـي شـويم فراخـوان       استقالل ،حاال سر از بغداد درآوريم؟ بعد خود رجوي آمد وگفت ما در مرز            

بچـه  : خيلـي خنديـدم گفـتم    . كنـيم  رويم و تهران را تصرف مي      يند مرز، با اين نيروها مي     آ  كنيم ، يك ميليون نفر مي      مي
آيد مـرز عـراق و بـا شـما           اي مي  هزني؟ كدام ديوان   آيند؟ اين حرفها چيست مي     كنيم يك ميليون مي    ديد؟ فراخوان مي  شُ

از ديد مـردم تـو آلـت دسـت          . و مي آيد تهران را فتح كند؟ پايت را بگذاري بغداد كارت ساخته است              كند  مي راهپيمايي
 1067".هستي
 :صدر در پاسخ نامه مسعود رجوي بار ديگر اين نكات را گوشزد كرد بني
سـتفاده از خـارج را      يكي نظر سرنگوني رژيم به بهاي جلب همكـاري و ا          : ايد دو نظر وجود دارد      البته همانطور كه نوشته   "

خواهيد بنويسيد، اما چه كسـي        هر چه مي  . دار نظر دوم هستم     اينجانب جانب . شمارد  شمارد و يك نظر جايز نمي       جايز مي 
.  همكاري با عراق براي سرنگوني رژيم است        خورد كه مسأله اصلي كه شما را به نوشتن اين نامه برانگيخته، مسأله              گول مي 

 1068 ".شود شود، با كمال تأسف تثبيت مي  سرنگون نمياز اين راه رژيم  خميني
گفته شده بود كه استقالل يعني دخالت ندادن به هيچ قدرت خارجي و غيرمستقيم              . در ميثاق، استقالل تعريف شده بود     "

شناخته شـدن گـروه رجـوي را يـك          . رجوي اين را امضا كرد و نقضش كرد و تشريف برد بغداد             . در مسائل داخلي ايران   
اي كه از اين نوع      براي اينكه مطمئنم بعد از اين رژيم استبدادي در ايران، ناشناخته          . دانم   ت بزرگي به اين مملكت مي     خدم
   1069".ها بخواهد سر مردم ايران بگذارد نيست كاله

صـدر در      بنـي   1070. بود 1361 مهر   24 در     صدر، دختر بزرگ او با مسعود رجوي        انگيز ديگر،ازدواج فيروزه بني     نقطه مناقشه 
 :گويد اين باره مي
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 سالش است هر روز بنشيني و در گوش او بخـواني كـه             17-18خوب دختري كه    . با ازدواج فيروزه با رجوي موافق نبودم      "
شود و او را قانع كرده بودند كه اين ازدواج به مصلحت است و مبـارزه در   شود، آنطور مي اگر اين ازدواج بشود اين طور مي    

به دخترم گفتم بهتر است كس ديگري را پيـدا كنـي بـراي ازدواج ايـن فـرد                   . ا براي جوان جاذبه دارد    پيش  و اين حرفه    
. اما علت اصلي مخالفت من اين بود كه معتقد بودم اين گونه مسائل را نبايد با مسائل سياسي قاطي كـرد                    . مناسبي نيست 

بنابر اين حق انتخاب با دخترم بود و من حق          . كند  ميبه همين سبب بود كه موافق نبودم ولي در اسالم انتخاب را خود زن               
توانستم بگويم اين جور است يا اين جـور نيسـت، دختـرم               من فقط به عنوان مشاور مي     . نداشتم به او بگويم بكن يا نكن      

 يـك روز  . اختيار گرفته بود كه اگر رجوي به اصل آزادي و استقالل تجاوز كرد از شوهرش جدا شود وهمين طور هم شـد                     
. دخترم به من تلفن كرد و در حال گريه گفت اين آقاي رجوي مي خواهد برود به بغداد وهر چه اصرار كردم منصرف نشـد               

 ]1363 بهمـن  23در [ دخترم از اختيارش استفاده كـرد و . گفتم تو از روز اول شرط كردي، اآلن از اختيارت استفاده كن
 1071".طالق گرفت

مهران مصطفوي، از اعضاي مجامع اسالمي پروفسور تا مقطع دكترا ادامه داد و بعدها با   صدر تحصيالت خود را       فيروزه بني  
 . است"ايران" ساله به نام 2,5حاصل اين ازدواج دختري .  ازدواج كرد،ايرانيان

هايش   تهها و نوش    صدر بارها در گفته     همانطور كه بني  . صدر و مجاهدين چندين نكته الزم به ذكر است          اما در باب رابطه بني    
توضيح داده است، او پس از پيروزي انقالب همواره موافق تشكيل جبهه بوده و با عضويت مجاهدين در اين جبهه مخالف                     

كوشيد، حـزب     نكته جالب اينجا است كه در اوائل انقالب زماني كه او براي تشكيل اين جبهه مي               در اين ميان    . نبوده است 
صدر عقيده داشت كه اگر بنا است به جاي خشونت، خشـونت زدائـي  در                  بني. جمهوري هم موافق مشاركت اين گروه بود      

 او حتي در اهميت     .زمايش، بهترين روش است   آقرار گيرد، )به خصوص در برخورد با يكديگر     ( دستور كار گروههاي سياسي   
 بعـد از    1072. ناميـد  "اشـتباه بـزرگ   " يك   ،"ابتال" پيش از    آزمايش تا آنجا پيش رفت كه ورود در عمل با آقاي خميني را            

ي كه مبناي كار خـود      توانست بگذارد صحنه سياسي كشور را گروههاي        خواست و نه مي     ، اكنون او بود كه نه مي      60كودتاي  
زمـوده را بـه     آ نا بايست  اين، مي بنابر. ن خود كنند و حق انتخاب از مردم سلب شود         آ از   را بر زور و قدرت قرار داده بودند،       

و  كه در مورد خميني  تالش كرد كنند، همانقدرروش و هدفزادي را آنكه مجاهدين آ براي ين راه  و در ا   كشاند زمايش مي آ
.  همواره متذكر اين معني باش كه در ابتال هستيبارها به رجوي گفتم،":گويد صدر مي بني. كوشيده بود حكومتي  روحانيان
گرنه، مردم از شر تـو      يه مهمي مي شوي براي كشور و       سرما زادي و استقالل وفا كني،    آزادي خود غافل نشوي و به       آاگر از   

 1073".اي هستي كه شناخته خواهي شد چرا كه ناشناخته .شوند آسوده مي
هـا قـرار      ر در نقطه مقابل آن    صد  دانستند، به خط مشي ترور اعتقاد داشتند و بني           قدرت را اصل مي     اما رجوي و سازمانش  

 آشـكار نشـده    مجاهدين خلقگرچه هنوز روي اصلي و باطن حقيقي    پيوستن او به مجاهدين موجب شگفتي شد،      . داشت
تنها يك خوبي داشت، آن رو شـدن دسـت       اگر  پيوستن مجاهدين به ميثاق     .  بود و به كشت و كشتار دست نيازيده بودند        

 سـرانجام مسـعود رجـوي بـه عـراق          .ها از جرگه آلترناتيوها براي حكومت آينده ايران است          مجاهدين و خارج شدن آن    
بود ازدواج كنـد و بـا صـادر كـردن آن            ) از اعضاي سازمان  ( چي   تا با همسر تازه خود كه زن سابق مهدي ابريشم          1074رفت

، 1075 دانسـت " ايـدئولوژيك  انقـالب  ضرورت" و " ازدواج توحيدي  " قجر بيانيه عجيب كه ازدواج خود را با مريم عضدانلو        
خود و سـازمانش درو     ) ويا فروغ جاويدان  ( ر عمليات مرصاد  خط ترور را در پيش گيرد و سرانجام با آن فضاحت تاريخي د            

 . شوند
داننـد، امـا حقيقـت     نها مـي آ  از سوي رهبري مجاهدين خلق را اشتباه وحشتناك 60گرچه اعالم قيام مسلحانه در سال  

نها در قبال تضمين امنيـت خـود از سـوي شـخص آقـاي خمينـي، حاضـر بـه تحويـل دادن                        آها پيش       اينست كه مدت  
با بستن تمامي درهـا، درب خشـونت را بـاز           آقاي خميني اما از دادن تضمين امنيتي امتناع كرد و           . هايشان شدند   لحهاس

هايشان    گرچه هنوز مشخص نيست كه در صورت موافقت آقاي خميني، مجاهدين اقدام به بر زمين گذاشتن اسلحه                 .نمود
آيد اين است كه  ها برمي   آنچه از گفته  در اعالم قيام مسلحانه،     كردند و يا نه؟ پيرامون حركت رهبري سازمان مجاهدين            مي

مادگي و بدون توجـه بـه       آ اما بدون داشتن     ، اعضاي سازمان در حد دفاع از خود، عمل كنند          كه بودبر اين شده    نخست بنا   
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ـ  با اين خطاي فـاحش    . عمليات مسلحانه تهاجمي شدند   فاز  وجود داشتن يا نداشتن زمينه مردمي، وارد         وي بهتـرين   ، رج
ترين شـكل موجـود قلـع و قمـع       را به وحشيانهشترين بهانه را دراختيار حكومتيان نهاد تا افراد سازمان       فرصت ومناسب 

ها را در زندان خالص        نفر از آن   100شد، حكومت     اهللا توسط مجاهدين كشته مي      يك از كساني كه ازحزب    در عوض هر  .كنند
 تيـر خـالص را شـمارش        600 در اوين شب ها گـاه تـا          ":گويد  دان بوده است مي   دكتر ملكي كه در آن زمان در زن       .كرد  مي
فـدايي، حـزب دمـوكرات و تقريبـا           هاي   تنها مجاهدين نبودند كه ضربه خوردند، چريك       ،عام  در اين قتل   1076 ".كرديم مي

 كميتـه دفـاع از      آمـار بر طبق   .نصيب نماندند    بي عام خونين   قتلهاي چپ به همراه مسلمانان نوانديش از اين           تمامي گروه 
شد؟ اگر آقاي خمينـي     چرا اينگونه    . نفر اعدام شدند   10787،  )67-60( سال 7طول اين   در   حقوق بشر در ايران در سوئد،     

جمهـوري جلـوگيري       نفر به مجلس بفرستند و از كانديدا شدن آنهـا در انتخابـات رياسـت               4،5 گذاشت كه مجاهدين    مي
كسـاني كـه بـه    ": گفـت  در پاسخ به كانديداتوري رجوي افتاد؟زماني كه آقاي خميني     ميها     هم  اين اتفاق    زكرد آيا با    مين

 ":صدر در پاسخ گفت     بني 1077".جمهور شدن را ندارند    صالحيت رئيس ،ندا  قانون اساسي جمهوري اسالمي راي مثبت نداده      
 اگر تعـدد    "بازرگان داد زد كه   هر چه    1078".اگر مسئله راي ندادن به قانون اساسي باشد بايد شناسنامه همه را نگاه كنيد             

. كسي گوش نـداد  1079".شوند وممكن است دست به اقدامات مسلحانه بزنند احزاب را ممنوع سازند، احزاب زيرزميني مي   
ترين وجـه      به سخت  وپوچ     بسياري را به خاطر هيچ      و روزي فرا رسيد كه به خاطر يك جزوه، يك اعالميه، يك ورق كاغذ             

 .هـاي خـاوران ريختنـد       اي درون گودال    فله ها را   و آن  تجاوز كردند دختران باكره   به   1080.شتند وك گرفتند وشكنجه دادند  
 :اهللا را به چالش كشيد  آيتاي طوفاني ها اعتراض كرد و در نوشته اعدام اي به آقاي خميني به اين اهللا منتظري در نامه آيت
 . بيجا حكومت كرديم و به جائي نرسيديم       يها مصادرهام زياد و بازداشت زياد و        حدود هشت سال است با خشونت و اعد        "

دانيد در زندانهاي جمهوري اسالمي به نام اسالم جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟                 آيا مي 
 بـه   دانيد در زندان مشهد در اثر نبـودن پزشـك و نرسـيدن             دانيد عده زيادي زير شكنجه بازجوها مردند؟ آيا مي         آيا مي 

آيـا   زندانيهاي دختر جوان بعدا ناچار شدند حدودبيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمـدان و يـا رحـم نـاقص كننـد؟                     
دانيد در بعضـي     دانيد در زندان شيراز دختري روزه دار را با جرمي مختصر بالفاصله پس از افطار اعدام كردند؟ آيا مي                   مي

دانيد هنگام بازجوئي دختـران اسـتعمال الفـاظ          به زور تصرف كردند؟ آيا مي     زندانهاي جمهوري اسالمي دختران جوان را       
دانيد چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه هاي بي رويه كور يا كر يا فلج يا مبتال بـه          ركيك ناموسي رائج است؟ آيا مي     

ا حتي از نور روز هـم بـراي زنـداني           دانيد دربعضي از زندانه    دردهاي مزمن شده اند و كسي به داد آنان نمي رسد؟ آيا مي            
دانيد برخورد با زنداني حتي پس از محكوميت فقط با فحش            دريغ داشتند اين هم نه يك روز و دو روز بلكه ماهها؟ آيا مي             

دانيد روحاني و روحانيت در نظر مردم مورد تنفر واقع شده است؟قطعا به حضرتعالي خواهنـد گفـت                   و كتك بوده؟ آيا مي    
شـده و    بيـنم جنايـت مـي      از داخل زندانها و رفتار با آنان اطالع دارم و مي          اما من   .  است و فالني ساده انديش     اينها دروغ 

دانيد مردم در عين حالي كه به نمـاز جمعـه            آيا مي  .داند و يا جرات اقدام ندارد      شوراي عالي قضائي كه وظيفه دارد يا نمي       
هـا و   دانيـد در ادارات و وزارتخانـه   دهند؟ آيا مي  و به مسئولين فحش مي    دهند اكثر آنان ناراضيند    آيند و شعار هم مي     مي

دانيد دزديهاي كالن با رشوه و سـفارش و تلفـن حـل              آيا مي  كند؟ متاسفانه بعضي دادستانيها و دادگاهها رشوه بيداد مي       
 لباس پاسـدار و كميتـه       دانيد از بس دزدي و اختالس و مخصوصا با         شود؟ آيا مي   شود ولي دزديهاي كوچك تعقيب مي      مي

انـد   دانيد در خارج كشور بيش از دو ميليـون ايرانـي آواره   زياد شده مردم احساس امنيت جاني و مالي نمي كنند؟ آيا مي   
دانيـد فقـرو     آيا مـي   اند؟ اعتبار كرده  اند وايران و ايراني را در خارج بي        وبسياري از دختران به فحشا و خودفروشي افتاده       

 1081"كند؟ دانيد مواد مخدر در كشور بيداد مي آيا مي كند؟ گراني بيداد مي
 :ري در جاي ديگر به آقاي خميني گفتمنتظ

 1082".نظام كشور االن به شخص حضرتعالي وابسته است آن هم نه فقط از روي ايمان بلكه قسمت زيادي از راه ترس"
 :ن اعمال اعتراض كرد و گفتاي به او به اي اهللا پسنديده برادر ناتني آقاي خميني نيز در نامه آيت
 را كه فقط قصد خدمت داشت و خود شما صد بـار             ]صدر  بني[ آيا اين ناله ها را شما مي شنويد؟روزي كه آن سيد بيچاره            "

با آن افتضاح از رياست جمهوري خلع كردند و يك بدبخت بدعاقبت را كـه   فرزند به من نزديكتر است؛ د كه ازيگفته بود
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به شما گفـتم   ؛بزرگ و معتبر تعيين كردند آيد به رياست جمهوري اين مملكت  برنميشا  هم از عهدهره يك كاروانسراااد
روزي كـه دسـتور    .اين عروسك براي اجراي مقاصد خود استفاده كنند اين شياطين قصد ديگري دارند و مي خواهند از

يعني شـيخ علـي    آدم دلسوز كه حداقل يكيشان؛ اي باز كنند؛ من و دو سه ها را به نام علي آقا خامنه داديد همه صندوق
به شما نوشتيم كه اين انتخاب ايران را بر باد ميدهـد ؛گـوش               محبت شما بود؛   آقا تهراني بيست سال شاگرد خاص و مورد       

 ن بـه آپيدا كرد كه از ذكر  اينهمه جنايات وقوع اين همه خونها ريخته شد؛.ديديد نچه نبايد ميآبينيد  نكرديد وحاال مي
فقط براي اينكه شما به جاي گوش  و شما دامن مرا بگيرد؛ لرزم كه مبادا قطره اي از اين خونها به سبب اخوت من خود مي

اين چه معنا دارد كه ما اسلحه از  .و هم به ايران عالقه مند بودند ؛گوش به شياطين داديد سپردن به آنها كه هم به اسالم
بنده در مورد جنگ و مسايل آن حرف  1083؟جنوب لبنان سخن بگوييم اييل و تحريراسراييل بخريم و بعد از جنگ با اسر

 فقط مي گويم آيا به گوش شما نمي رسد كه بعضي از نـور چشـميها چـه    هفتاد من كاغذ است؛ نمي زنم كه خود مثنوي

ت بنده براي ديـدن  س ماه ا3از  بيش .اند المال مسلمين به اسم جنگ و كمك به جنگ زدگان كرده دست اندازيها به بيت
آنوقت هر روز مالي فالن ده و دادستان بهمان قصـبه را  . نداريد گويند وقت ام ولي دفتر شما مرتب مي شما وقت خواسته

 البد به جز مدح و ثنا نميگويند و بدبختانه شايد چون خداوند تبارك به مـن لسـان مـداحي    چون. به حضور مي پذيريد

العظمي مي كنندو ديگري را افقـه        ت  وزنامه ها يك روزه يك شيخ را آي       حال ر  .محروم بمانم نداده حتي بايد از برادر خود       
ـ اهللا مي ش شيخ گيالني جالد آيت آن.الفقها حكـومتي بيـرون    االسـالم از كارخانـه   تود ودسته دسته ثقه االسالم و حج
خوشـا بـه    ايد؟ كردهاجرا  در زمينخدا راحكم  و مسروريد كه اند حكومت جمهوري اسالمي مش را هم گذاشتهاس.آيد مي

 وحشـتم بـراي   ، تنهـا .مـن نيـز ديـر و زود مـي روم    .رفتند و اين روزها را نديدند     سعادت آنها كه همان روزهاي نخست     
 1084".تشماس

 3800 يـا    2800اهللا منتظـري       نفر و بر طبق آمار آيـت       4672به آمار سازمان مجاهدين     ( تن از مخالفين   3000كشتار حدود   
آورترين فجايع سـده      ترين و شرم     كه بدستور آقاي خميني انجام گرفت، يكي از سياه         67ها در سال      ن زندان درو)  1085نفر

، 57 تا 42 در ابعاد فاجعه همين بس كه طبق آمار رسمي بنياد شهيد مجموع تعداد قربانيان انقالب ايران از سال   .اخير بود 
بسياري از زندانيان كـه     .  تن را روانه قبرستان كردند     3400ز   با يك حكم، بيش ا     67اينان در شهريور    و  1086 تن است  3164

 مـتن   .عام شـدند    اهللا قتل   گذراندند، با آن نامه معروف آيت       حكم محكوميت چندساله داشتند و ايام محكوميت خود را مي         
 :نامه آقاي خميني به شرح زير است

گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و بـه اقـرار             چه مي از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر               "
اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاي كالسيك آنها در شمال و غرب و جنوب                   سران آنها از اسالم ارتداد پيدا كرده      

باط آنـان بـا     كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارت                    
استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسالمي تـاكنون، كسـاني كـه در زنـدانهاي                     

باشند و تشخيص موضوع نيز      نند محارب و محكوم به اعدام مي      ك سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده ومي        
و ) دادستان تهران (و جناب آقاي اشراقي     ) قاضي شرع ( الم نيري دامت افاضاته     در تهران با راي اكثريت آقايان حجه االس       

باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاي مراكز استان كشـور راي                  نماينده اي از وزارت اطالعات مي     
باشد، رحم بر محـاربين      زم االتباع مي  اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقالب و يا داديار و نماينده وزارت اطالعات ال             

 ساده انديشي است، 
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 در تمام موارد فوق، هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش ":ش سيداحمد و پاسخ آقاي خمينيدستخط پسر

 "...اعدام است

 
 .خاوران؛ مدفن در خون خفتگان بي نام و نشان

ترديد ناپذير نظام اسالمي است، اميدوارم با خشـم و كينـه انقالبـي خـود                قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول         
نسبت به دشمنان اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و                    

 ناديده گرفتن خـون     ترديد در مسائل قضائي اسالم انقالبي     .  باشند "اشداء علي الكفار  "شك و ترديد نكنند و سعي كنند        
 1087"والسالم. باشد پاك و مطهر شهدا مي

 : سوال را مطرح ساخته است3خورد كه  در پشت اين نامه دستخط سيداحمد خميني به چشم مي
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  پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالي "
اتي داشته اند كه تلفنـي  پس از عرض سالم، آيت اهللا موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهام             

 : در سه سئوال مطرح كردند
اند ولي تغيير موضع  ه شده اند و محكوم به اعدام گشته       آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده اند و محاكم             - 1

 ه اعدامند؟ اند محكوم ب اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده نداده
 آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده اند و مقداري از زندانشان را هم كشيده اند ولـي بـر سرموضـع نفـاق                          - 2
 باشند؟  باشند محكوم به اعدام مي مي
هاي منافقيني كه در شهرستانهائي كه خود اسـتقالل قضـائي دارنـد و               سيدگي به وضع منافقين آيا پرونده      در مورد ر   - 3

 1088 "توانند مستقال عمل كنند؟ تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مي
 :خورد به همراه مهر و امضا به چشم مي آقاي خميني پاسخدر پايين متن سيداحمد، 

 را نابود كنيد،     در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسالم                    "
 1089".در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است

 :گويد اين باره مي منتظري در
هاي شما اينهـا را بـه        مگر قاضي  :اي عالي قضايي بودند پيغام دادم      به آيت اهللا موسوي اردبيلي كه آن زمان رئيس شور          "

گرفتنـد،   خواندنـد، روزه مـي      حتي افرادي كه نماز مي     ...؟مگر شما مسئول نبودي   ؟اند ندان محكوم نكرده  پنج يا ده سال ز    
فتند پس تـو سرموضـع      گ   گفت، مي  خورد نمي  گفتند بگو غلط كردم، او هم به شخصيتش برمي         آوردند به او مي    طرف را مي  

كرد كه   آمد پيش من و از مسئول اطالعات قم گله ميدر همين قم يكي از مسئولين قضايي   ! كردند هستي و او را اعدام مي     
 گويم آخر پرونده هاي اينها را بررسي كنيم يك تجديد  گويد تندتند اينها را بكشيم از شرشان راحت شويم، من مي مي

اد بـه بعضـي افـر   . ع بـدهيم صادر كرده ما فقط بايد تشخيص موضگويد حكم اينها را امام     نظري در حكم اينها بكنيم، مي     
اول  ...كننـد  برند اعدام مي   گويد بله، فوري او را مي      داند كه قضيه از چه قرار است مي        او هم نمي  ! ويند تو سر موضعي؟   گ   مي

 من آقاي نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقاي رئيسي معـاون دادسـتان و آقـاي                        ،محرم شد 
ها دسـت نگـه داريـد،        واستم و گفتم االن محرم است حداقل در محرم از اعدام          پورمحمدي كه نماينده اطالعات بود را خ      

ايم، دويست نفر را هم به عنوان سرموضع از بقيـه   ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام كرده":آقاي نيري گفت 
   1090"...! كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد.ايم جدا كرده

 :گويد ها در زندان مي ي نيز درباره ديدارش با منتظري درباره شكنجهاهللا ميثم لطف
ايشان از مـن  . خوشحال شدم  من. آنجا آقاي منتظري به استقبال من آمدند. بعد از زندان به ديدار آقاي منتظري رفتم"

 كجا بودي؟ گفتم مـن در      گفت تو . ات رحم كن   فتند به بچه  گ  پرسيدند از زندان چه خبر؟ گفتم زن آبستن را مي زدند و مي            
گفـت تـو    يعني ايشان اين قدر از مسائل زندان مطلع بودند كه بـه مـن مـي   ! يا هرا ديد گفت پس كجايش. انفرادي بودم

 1091".يا را ديده كجايش
 بـا  ي نامه نوشت،  به او اعتراض كرد،عام خونين به آقاي خمين درباره اين قتلدر آن جو خفقان منتظري تنها كسي بود كه  

 1092.ها جلوگيري كند مام وجود خواست تا از اعدامت
 . در پيشگاه خدا و خلق تمـام كـرد         اهللا الموسوي الخميني    روح  حجت را بر    به آقاي خميني،   هاي منتظري    اعتراضها و     نامه

 6/1/68مقامي رهبري، رنجنامه سيد احمد خميني عليه او، نامـه              عزل او از مقام قائم      البته فراموش نشد،   منتظريپاداش  
اي از اين      تخريب اسباب و اثاثيه تنها گوشه       غارت و  اش و حمله به حسينه او و         حصر چندين ساله او در خانه      ،آقاي خميني 

 اي سراسر توهين و افترا  از  حقوق اعداميان منجر به نوشتن نامهحق و دفاع تمام عيار او از .ها بود پاداش
هاي فراواني شده است اما بـا توجـه بـه اعمـال آقـاي                 ب اين نامه بحث   در باب انتسا  .  شد 6/1/68سوي آقاي خميني در     

ر از آقاي خميني تعلق داشته رسد اين نامه به كسي غي  به نظر نمي8/1/68 و 7/1/68هاي   هاي منتظري، نامه خميني، گفته 
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ي نزديكان در صدور اين     پراكني، شانتاژ وجوساز    شايعه ،1093كند   چنانكه منتظري خود نيز در خاطراتش اشاره مي        اما. باشد
 :هايي از اين نامه آمده بود در قسمت .مشخص استنامه به وضوح 

بينيد كه چه خدمت ارزنده اي بـه اسـتكبار كـرده      مي...نويسم با دلي پرخون و قلبي شكسته چند كلمه اي برايتان مي          "
از آنجا كه ساده لـوح هسـتيد و سـريعا           .. .كند شويد كه آخرتتان را خرابتر مي       شما مشغول به نوشتن چيزهايي مي      ...ايد

 براي اينكـه در قعـر جهـنم         ...دخالت نكنيد شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد         شويد در هيچ كار سياسي     تحريك مي 
 واهللا قسم من از ابتدا با انتخاب شـما مخـالف بـودم              ...نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد شايد خدا كمكتان كند           

 1094"دانستم لوح مي ن وقت شما را سادهدرآچون 
منتظـري  . اي بنويسد و از آقاي خميني عذرخواهي كند         نامه  پس از اين نامه، فشار وحشتناكي بر منتظري وارد شد تا توبه           

 :كند نقل مي
اديو تلويزيون  آقاي عبداهللا نوري از تهران وارد شدند و شروع كردند به اظهار ناراحتي زياد كه قرار بوده اين نامه را در ر                     "

شود، خيلي بد شده و امام خيلي ناراحت هستند و شما بايـد چيـزي بنويسـيد كـه        بخوانند و اگر نامه پخش شود چه مي       
 آقاي نوري .ام تا بخواهم عذرخواهي يا توبه كنم      توكل من به خداست و من كار خالفي نكرده        ": من گفتم  .ايشان قانع شوند  

من در ماشين اين متن را نوشته ام كه شما اين مضمون را به امـام                ": درآوردند و گفتند  با حالت گريه متني را از جيبشان        
كنم كه از ورطـه      رهبر عزيز، امروز من اعتراف مي     ": نامه مفصلي بود و در ضمن آن اين جمله ها وجود داشت             . "بنويسيد

يابم كه به خوابي عميـق فـرو رفتـه و            مي دراي هولناك كه در آن قرار گرفته بودم توسط پتكي آهنين بيدار شدم، امروز             
اينجانب كه از تربيت يافتگان فقه و اصول و فلسفه و مبارزه آن جناب بودم               ... ديدم نمي ديدم     بسياري از آنچه را بايد مي     

 در حقيقت يك چيزي متضمن اعتراف به گناه و          "!نيز در دام اين اهريمنان گرفتار آمدم و نتوانستم مسير صحيح را بروم            
آخر اين چه حرفهايي اسـت كـه شـما           ":من گفتم   . خواستند از من امضا بگيرند     همكاري با منافقين و توبه نامه بود و مي        

آقـاي نـوري    ،   بعد از دوسه سـاعت مشـاجره       ."زنيد، من گناهكار نيستم كه توبه كنم، اعتراف به امر دروغ گناه است             مي
امـام از دروغ خوشـش       ": مـن گفـتم    ."آيد داشتند امام خوشش مي   اگر شما بنويسيد منافقين در بيت من نفوذ          ":گفت
... ": آقاي نوري كه اين جمله را گفت من خيلي عصباني شدم و گفـتم              "!البد چيزي بوده است     ":  ايشان گفتند  "!آيد؟ مي

 1095 "!ددهند، بلند شويد بروي گويد منافقين در خانه من نفوذ كرده اند و آنها به من خط مي خورده است هر كه مي
اي    در اعـدام فلـه      درباره اين تصـميم آقـاي خمينـي        زده   بهت صدر    بني. عطش قدرت را فرونشاند   ست  توان  تنها خون مي  

  :گويد  ميمخالفان،
گرفت و از پنجره مي انداخت بيـرون تـا كشـته             گفت خميني كسي بود كه اگر مگسي  در اتاق بود آن را مي              الهوتي مي "

. بكشـند  ) 67قتـل عـام     (  شـب    3 هزاران نفـر را در       ، دربيايد كه با يك كلمه بله يا نه         موجودي ، يك چنين آدمي   .نشود
   1096".فكرش را بكنيد

متاسفانه قـدرت   . خورد مند است اصال از جايش تكان نمي       اگر شاه سابق مي دانست آقاي خميني مثل او به قدرت عالقه           "
ايشـان هـم همينطـور      . رود شود و مي   ابله با آن كشانده مي     در مق  ،كششي دارد كه اگر كسي تمرينات الزم را نكرده باشد         

شود كه   ش مي رديگر اين زور خالي است آخ     .  ميليون بگويند بله من مي گويم نه       35 وقتي فردي گفت     .كشانده شد ورفت  
) ر   نف 3700به قولي     ( نفر   3000كند كه در سه شب حدود        آن دستور عجيب وغريب وفراموش نشدني در تاريخ را صادر مي          

   1097".كنند را اعدام مي
وقتي كسي مثل آب خوردن دروغ بگويـد و آدم          . آن وقت هم نبودند، دروغ مي گويند       .سر سوزن به فكر اسالم نيستند     "

هـاي   گويـد ايـن قتـل       سال در ديدار با وزيران مي      20اي بعد از     الن آقاي خامنه  ا همين   ؟بكشد و شكنجه كند چه اسالمي     
 ؟شود به او گفت مسـلمان      يزند م  كسي كه چنين حرفي مي    . مت بايد به مسائل اصلي بپردازد     اي فرعي است، حكو    زنجيره
 هـيچ چيـز     . يعني مهمترين مسئله است    .ايد گويد اگر يك نفر بيگناه را بكشيد مثل اينكه تمام بشريت را كشته             قرآن مي 

 1098".مهمتر از انسان ومنزلتش نيست
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كه در يـك مصـاحبه مردمـي، خبرنگـار از       شده بود كه زمانيي عادي و معمول   اهللا  قدر مسئله كشتن و اعدام براي آيت        آن
حكم اعدام او را صـادر      ، آقاي خميني به راحتي      !اوشين: خانمي پرسيد الگوي شما در زندگي كيست؟ و آن زن جواب داد           

 :نوشتاي به رئيس سازمان صداوسيما  او در نامه. كرد
   جمهوري اسالميي، مديرعامل صدا و سيماآقاي محمد هاشمي"

است كه انسان شرم  تاسف و تاثر روز گذشته از صداي جمهوري اسالمي مطلبي در مورد الگوي زن پخش گرديده با كمال
انـدركاران آن تعزيـر خواهنـد     گردد، و دست اخراج مي فردي كه اين مطلب را پخش كرده است تعزير و. دارد بازگو نمايد

 اگر بار ديگر. كننده محكوم به اعدام است توهين  بالشك فرد،وهين در كار بوده استت در صورتي كه ثابت شود قصد. شد

 1099"باالي صدا وسيما خواهد شد از اينگونه قضايا تكرار گردد، موجب تنبيه و توبيخ و مجازات شديد و جدي مسئولين
 .  قبح مرگ از ميان رفته بود،اهللا براي آيت

  تحليليك انتخاب؛ يك 
 ".يابـد   اش، تجلي مـي     كه در آنها مرگ يا زندگي دوباره       كند  نقاط عطف زندگي خود تصميماتي را اتخاذ مي       هر انساني در    

. رسـانند  ها در نزد توده عوام مفهوم واحدي را مـي  ؛ همه و همه اين"خارج شدن مخفيانه  "،"هجرت"،"گريختن"،  "فرار
ربايند امـا     حتم، مخالفانش گوي سبقت را از موافقان مي       صدر البته مخالفان و موافقان بسياري دارد كه به            اين حركت بني  

به اتفاق رهبران بركنار شده بوسيله كودتا پس از ورود به پاريس، پس از                صدر بسان اكثر قريب     اگر بني : جاست  مسئله اين 
كـردن  دادن و جـواب قطعـي صـادر          رفت پاسخ   گرفت و پي كار خودش مي       آن هياهوي اوليه، زندگي عادي خود را پي مي        

هاي احتمـالي     فرض  صدر بر تمام پيش     بني. اما ماجرا بسيار بغرنج و پيچيده شد      . گشت  تر مي   الوصول  تر و سهل    بسيار آسان 
 آرامش   فرار به معناي گريز از سختي وفشار و مقصدِ         .پاسخ تنها گذاشت    هاي بي   خط بطالن كشيد و ما را با دنيايي از سوال         

،  1100نشيند سو در فرودگاه نظامي مي خيزد و آن را كه در فرودگاه نظامي به هوا برميجمهوري  اما حركت رئيس . كردن است 
دهـد را چـه     سال تمام در غربت و فشار به مبارزه عليه حكومت استبداد ادامه مي         25شود و     وارد جريان اصلي مبارزه مي    

مهابـا بـه    هاي جنگ بي ردن، در ميدانترين شرايط مبارزه ك  همواره در سخت سال قبل از انقالب   17شود نام گذاشت؟      مي
توانـد    گمان نمي    ترس از مرگ؟ بي    .  سو خروج از كشور    بر كف ايستاده تا آخرين لحظه و از آن          استقبال مرگ رفتن و جان    

زنـدگي ده   . چسـبد   ها به او نمـي      دانند كه اين وصله     كردند مي   كه كارنامه او را روز به روز تعقيب مي          درست باشد چه آنان   
 تانك و حضور مداومش در خط مقدم حداقل نافي ترس و وحشـت او               توپ و اش در كوران خمپاره و تيربار و موشك و         ماهه

چه ما نه در شرايط او بوديم و نه در زماني كه در آن قرار               . اشتباه در اتخاذ استراتژي؟ شايد    . اي به نام مرگ است      از پديده 
شـك    بـدون . راه چهارمي قابـل تصـور نيسـت       .  شهادت -3هجرت   -2 ذلت   -1.سه راه پيش پاي او وجود داشت      . داشت

حتي اگرعقـل، بـر هجـرت       .دهد    احساس، همواره شكوه شهادت را بر تلخي ذلت و فسردگي به هنگام هجرت ترجيح مي              
و اين است كه از هر كـس، در هـر كـوي و              . گذارد  فشارد؛ حس غريب وزيباي پرواز ابدي اين كالبد خاكي را تنها نمي             پاي
صدر     چه در دل و جان بني     . ن بخواهي تا ميان شهادت و هجرت يكي را برگزيند، اولين انتخاب، اولين گزينه خواهد بود               برز

ها گفته اسـت،      صدر در طول اين ساليان درباره آن ثانيه         هر آنچه بني  . داند  ساز گذشت كسي نمي     در آن لحظات سرنوشت   
اي   احساسـي كـه در هـيچ واژه       . س درحصار تنـگ و تـار كلمـات        كوششي است نافرجام براي در قالب ريختن آن احسا        

اي بـه     يك حس دروني، يك زمزمه ميان خود و خدا و يك وجدان شهودي كه درزندان هيچ سخن و هيچ واژه                   . گنجد  نمي
بـه هـر    . اي جز هجرت ندارد     ادامه مبارزه و يا پايان آن؟ اگر به راه اول رود چاره           . شود  تصميمي كه گرفته مي   . آيد  بند نمي 

اش را مـردم   ميرد، جنازه طريق ممكن و اگر راه دوم را انتخاب كند وظيفه خود را در اين جهان پايان يافته تلقي كرده، مي       
اما تا كي شخصـيتي همچـون او بيايـد خـدا            . دارند  برند و هر سال و هر قرن مردم ياد و نام او را گرامي مي                ها مي   بر شانه 
گزيند تا    گويد، راه اول را برمي      به همه افتخار نه مي    . آورد  صدر بازهم به ساختارشكني رو مي       يجاست كه بن    در اين . داند  مي

راهي كه در آن نه خبري از افتخار و قهرماني          . در حد توانش بتواند به اين ملت كمك كند تا از چنگ استبداد خالصي يابد              
. و سـختي  و دربدري است و آوارگي اسـت        ر است   هرآنچه هست فق  . غل وغش   و مدال است ونه حتي يك زندگي ساده بي        
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او كـه بـه سـادگي       . نكردنش بود   تر از انتخاب    مبارز راه استقالل و آزادي راهي را برگزيد كه انتخاب كردنش بسيار سخت            
 بـا انتخـاب مـرگ، چـه همـانطور كـه        مطابق قول آقاي خميني كناري بنشيند و تاليفاتش را ادامه دهد ويـا       توانست  مي

ارزش، كه مرگـي      پس از سقوط هليكوپتر گفته بود، به تمام آرزوهاي خود برسد و نه تنها يك مرگ عادي و بي                   درخاطرات
هاي ميان حق و باطل و آزادي و استبداد خالص  پاك و افتخارآميز را تجربه كند و براي هميشه از اين تنازعات و كشمكش            

جمهور راهي را برگزيد كـه        رئيس. ه در آن نه نام بود و نه نان        شود؛ براي استقالل و آزادي ميهنش قدم در راهي گذاشت ك          
 .ها نمود و زجر داد ها و چالش  اقسام بحرانتنه درگير انواع و  سال تمام حكومت استبدادي جمهوري اسالمي را يك25
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اي   خانـه . جمهور ايران اسـت     ين رئيس  ساله اول  25اي سرد و نمور در شهر كوچك ورساي در حومه پاريس تبعيدگاه               خانه
تر متعلق به آموزش و پرورش فرانسه بود و دادگسـتري فرانسـه آن را غيرقابـل سـكونت                     قديمي، كهنه و بزرگ كه قبل     
اي كـه از      ساختمان مخروبه . شود كه پذيراي آخرين بازمانده مبارزان راه استقالل و آزادي است            ارزيابي كرد، ربع قرني مي    

خانـه لـوئي    " ط قِـدمت  ر از ف   روزنامه نگار فرانسوي آن را     ،ياسر و آلن شوال   شود   خوانده مي  " كاخ يخ  "ان  سوي خبرنگار 
كاخ يخ در حقيقت زندان يخ      . صدر عادت كرده است     هاست كه به حضور دائم ابوالحسن بني        ، سال 1102خواند   مي "چهاردهم

مبـارز راه اسـتقالل و   .  آيـد   بيشتر از آن بيرون نمـي   بار  جمهور به خاطر  وجود تهديد ترور،  سالي چند             است، چه، رئيس  
سيستم گرمايشي خانه   . آيد  اي كوتاه نمي    كند و از اصول راهنمايش ذره       آزادي در دل تمدن اروپا همچنان ساده زندگي مي        

نهـا را   آاي كه تمـامي      چند تكه فرش واثاثيه   . شوفاژ گازي  واتي، بخاري چوبي و      40شود به يك كُرسي با المپ         محدود مي 
بايسـت دولـت فرانسـه بـه       مي ، برابر قانون،  با آنكه  .دهند  جمهور را تشكيل مي      تمام زندگي رئيس   ،اند  ايرانيان تهيه كرده  

ها دلهره فقـر       تا مدت  "صدر  با وجود تنگدستي و در حالي كه به گفته خود او                سران تبعيدي دولتها كمك مالي كند، بني      
سال و نـيم مسـئوليتش در جمهـوري         2 كه در    جمهور   رئيس .ضر به قبول آن نشده است     حا،  "كرد  در غربت او را رها نمي     

 از دولت فرانسه درخواست پناهندگي سياسـي يـا اجتمـاعي نكـرد تـا از                 اسالمي ديناري از بودجه مملكت نگرفته بود،      
خـرج و مخـارجش     تمـامي   . كوچكترين حقوق پناهندگان محروم بماند؛ محروميتي كه در آن لذت استقالل نهفته اسـت             

 از ماليات معاف است چرا كه درآمد .شود را خريده بود تامين مي ها پيش در پاريس آن ازاجاره دو آپارتمان كوچك كه سال   
هـاي    پيراهنش هنوز از جـنس و شـكل همـان پيـراهن            .رسد  اش به حداقل مشمول ماليات در قانون فرانسه نمي          زندگي
اي كه مردم     حنجره. كرد  هايش در ميدان آزادي و حسينيه ارشاد به تن مي           رانيها پيش در سخن     اي است كه سال     دكمه  سه

روزنامه انقالب اسالمي كـه     . خروشد  امان مي   بارها با صدايش به وجد آمدند و فرياد كشيدند،هنوز هم در عزلت ورساي بي             
در پاريس به محض ورود      صدر  بني 1103.شود   كوچك به انتهاي آن اضافه شده است ، همچنان منتشر مي           "در هجرت "يك  
 آنچه از اكتبر سورپرايز     ."ام   ريگانيسم آمده  -براي افشاي روابط پنهاني خمينيسم    ":سي گفت   بي  فرودگاه به خبرنگاربي  به  

 همانطور كـه در  .ها او هر چه در توان داشت گذاشت  سال در طول اين. اي از نتايج زحمات او بود   در جهان صدا كرد، گوشه    
زادي و استقالل، بار سنگين بديل مستقل را بر         آ باتفاق معتقدان به     ،اريس قول داده بود، در اين ساليان        آغاز ورودش به پ   
معامله بر سـر  ( افشاي سازشهاي پنهاني حكومت ايران، اكتبر سورپرايز و ايران گيتهاي امريكا و اروپائي       . اند  دوش كشيده 

لن كـالرك، وزيـر     آدر سود امريكا و انگلستان و اسرائيل كه          گگروگانگيري و معامله هاي اسلحه بقصد طوالني كردن جن        
مران و مأموران ترور رستوران ميكونوس آلمـان        آ، افشاي     )دفاع انگلستان در حكومت تاچر، در دادگاه بدان اعتراف كرد         

، 67در تابسـتان  هاي منتظري و پرده برداشتن از اعدام زندانيان سياسي  كه طي آن رهبران كرد كشته شدند، انتشار نامه   
اي، كشتار حلبچـه، قتـل قاسـملو وسـران كـرد وافشـاي                هاي زنجيره   مران و مأموران قتل   آفارلين،  افشاي      ماجراي مك 

 .اي از زحمـات او در راه اسـتقالل و آزادي ايـران اسـت                هاي كوچك وبزرگ استبداديان ايران و غرب  تنها گوشـه            فساد
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 پس از آنكـه     .خودداري نكرد )گيت  تحت عنوان ايران  (روابط پنهان ايران و فرانسه    فشاء  از ا  كه ساكن فرانسه بود،      صدر بني
 ، بر سر گروگانهاي فرانسوي در لبنـان كـرد، او  وزيراسبق كشور فرانسه ، پاسكواصدر اقدام به افشاي معامله فرستاده    بني

وكيـل   .ايـران و فرانسـه سـكوت كنـد         مدتي در باره روابط       تا از او بخواهد     را نزد بني صدر فرستاد       مشاور حقوقي خود    
صدر فرستاده بود تا بداند ماجرا چه بوده اسـت بـه مشـاور                رئيس جمهوري فقيد فرانسه، نزد بني     ،  دادگستري كه ميتران  

 پس "ايد سكوت كند كه دموكراسي ايران از او شروع مي شود؟    يا مي دانيد شما از كسي خواسته       آ":گفتپاسكوا  حقوقي  
در را نمي شود سـاكت      ص   بني ": خود گفته بود    به طرفهاي  ايراني   صدر توفيق نيافت،       ساكت كردن بني   مشاور در كه    از آن 

برداشتن او راهي اسـت كـه سـران حكومـت ايـران آن را بارهـا                    ترور و از ميان    ".كرد اما مي توان او را از ميان برداشت        
ي قرار داده اسـت كـه در جهـان هـدف             تن 5 را در ميان      سال او  25ها و ترورها در اين         اين حجم باالي تهديد    .اند  آزموده

هاي حكومـت بـود،         صدر تنها در خطر تروريست       اگر در ايران بني    .ها هستند  تهديدهاى روزمره انواع تروريست   بيشترين  
خ  هاي مدار بسته بر فراز كاخ ي       دوربين. هاي جاسوسي و اطالعاتي دنيا نظير سيا و موساد نيز هست            اينك در خطرسرويس  

 در ليست افشـا شـده       .گذرد  اي كه مدام در تهديد و ترور مي         زندگي. جمهور از گزند در امان بماند        تا جان رئيس   اند  مراقب
 مبارها وبارها افـرادي بـه قصـد تـرور         ":گويد  خود او درباره وضعيتش مي    .خورد  اي، نام او نيز به چشم مي        هاي زنجيره   قتل

من معاوضه شود؛ به چند فلسطيني وايراني پول دادنـد؛ حتـي             دستگير شد تا با   حتي درلبنان سفيرفرانسه    . مامور شدند 
 شب وروز هم درايران آقايان حكم اعدام مـرا دارنـد صـادر            . يكي با مواد منفجره آمد به فرودگاه پاريس، كه دستگير شد          

 خطـاب بـه آقـاي    60دتـاي   آنكه پـس از كو     ".زندگي ما هم آن طور كه مي بينيد درترور وتهديد مي گذرد             و فرمايند مي
 با قامتي بلند چـون سـرو ايسـتاده          1104".رويم كه بمانيم    ما مي  ،مانيد كه برويد    شما مي  ":خميني و همدستانش گفته بود    

كتـب عقـل آزاد، زن و زناشـويي، سـير تحـول             . دهد  صدر همچنان در غربت نيز به كار  تاليف كتاب ادامه مي             بني. است
 توانـايي و   انسان،حق و حقـوق قضـاوت در قـرآن،    قاره؛3 سير انديشه سياسي در جلد، سهسياست آمريكا در ايران در   

و  اصـول راهنمـاي اسـالم         درس تجربـه   خيانت به اميد ،      ق صوري،  نقد تضاد و تناقض در منط      ها،  اهللا   توطئه آيت  ناتواني،
او همچنان بر عهدي كه با مردم       . جمهور ايران در ورساي است      تحقيقات و تاليفات نخستين رئيس    اي از      گوشه  تنها حاصل

در اين  .  امروز تحت شديدترين سانسورهاي حكومتي و غيرحكومتي قرار دارد         صدر اما       بني  .بسته بود، پايدار مانده است    
اسـمي،  هرجا  .  سال حكومتيان منتهاي تالششان را انجام دادند تا كوچكترين ردپايي از او در تاريخ معاصر باقي نماند                 25

هاي آدولف هيتلر، ماركس، انگلـس،        كتاب. اي، كتابي، صدايي و تصويري از او هست بايد به سرعت پاك شود              وشتهنامي، ن 
شوند امـا حتـي        تجديد چاپ مي    به راحتي   بارها وبارها   و خاندان پهلوي و خاطرات شاه و ثريا و ملكه مادر           استالينلنين،  

آثـارش و   ،  اسـمش، صدايش،تصـويرش    كـه    ه چيزي نهفته اسـت     چ او كالم در   .صدر هم اجازه چاپ ندارد      يك كتاب بني  
   سال است در سانسور كامل قرار دارد؟25هركسي كه با او در ارتباط است، 

 از بـيم فـاش      ، و مخالف او بودند    گذراندند  كه در آن زمان دوره ديكتاتوري را مي        1105خواهان امروز ايران      آزادي از اين سو  
 و اگر هم گاها حرف از او بزننـد          اند  صدر را در سانسور كامل قرار داده        اند، بني   لت آورده  بر سر اين م    60شدن آنچه در دهه     
انـد، كتـب دينـي        اند و تيشه به ريشه آزادي ايـن مملكـت زده            ورزاني كه زماني ضد دين بوده       دين. در مقام تاختن است   

دهه شصـتي هـم   صدري هم هست و  فتند كه بنياند تا يك زمان مردم به فكر اين ني صدر را در تحريم كامل قرار داده  بني
 درباره وقـايع     و مصطفي معين   ه فاجعه انقالب فرهنگي    دكتر سروش دربار    از ميان فعاالن سياسي امروز؛     .دركار بوده است  

خيانـت بـه وطـن و       قـرارداد الجزيـره،     بهـزاد نبـوي دربـاره       ،   و نقششان در انقالب فرهنگي     60دانشگاه شيراز در سال     
وقـايع   و نقشـش در      تبـار دربـاره وزارت اطالعـات مخـوف آن دوران            عليرضا علوي  پرده گروگانگيري،   پشتزدوبندهاي  

ره كشتار مردم قارنا توسط سپاه به فرماندهي ايشـان و ايـن پاسـخ               پور دربا   ، حميدرضا جاليي  60دانشگاه شيراز در سال     
 ، فحاشي به بازرگان و    ي از خاطراتش در مجلس اول     اهللا مهاجران   عطا ،1106"كرد   هركس به جاي من بود همين كار را مي         "كه

االسـالم     حجت  سعيد حجاريان درباره تاسيس وزارت اطالعات و نقشش در كودتاي نوژه،            با حكومتيان،  گشارتباط تنگاتن 
  بـه منتظـري،    29/11/67 نامـه    هـا،   هـا، فسـاد     اخـتالس   مالقات با نماينده ريگان در مادريـد،       ،كروبي درباره بنياد شهيد   

نقشش در جنگ و ارتباطش با آقـاي          بزرگ،  و بوجود آمدن آن فاجعه     66هاي حجاج در سال     كردن اسلحه در ساك     فيمخ
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،  محسـن    61 در سـال   ها  ها و اعدام    زاده درباره دوران تصدي دادستاني دادگاه انقالب در اوج شكنجه            مصطفي تاج  خميني،
زيبا كالم درباره نقشـش در   صادق ،1107داشت مي ش براي اعتراف وا كه او را به تعزير حتي برادرييها  بازجوييآرمين درباره   

 ، خواندن اسـناد عليـه ايـن و آن در تلويزيـون            زاده درباره گروگانگيري    ابراهيم اصغر انقالب فرهنگي و حكومت رجايي،      
شـتار   و ك  عباس عبدي و محسن ميردامادي دربـاره حادثـه گروگـانگيري           ،61اش در وزارت ارشاد در سال       ودوران تصدي 
هاي بسياري دارند      قطعا ناگفته  ، در زمان جنگ    و قاچاق ترياك   تجارت اسلحه و صادق طباطبايي درباره      66حجاج در سال    

   . اطالع شهروندان برسدكه چه خوب است توسط خودشان به
ـ  جامعه بوزنامهصدر به حدي است كه زماني كه ر فشار قرار دان بني    روند سانسور و تحت    فري، يـار آن  ه مديريت لطيف ص

چاپ كرد و همچنـين بـه خـاطر         صدر روي يكي از ديوارهاي شهر         صدر، يك عكس از چهره تبليغاتي تار بني         روزهاي بني 
 . به حكم دادستاني توقيف شد،صدر دفاع كرده بود فر كه در آن از بني درج مصاحبه معين

 اين وسواس بـه     .ستقالل و آزادي سخت پايبند است     جمهور تاريخ ايران در غربت نيز به اصول و مباني ا            ترين رئيس   مظلوم
قدري شديد است كه زماني كه مهدي خلجي،خبرنگار راديو فردا، براي مصاحبه نزد او آمده بود و به قول او مورد استقبال                      

ايـن  شود كه قرار اسـت        هاي او نيز پاسخ گفته بود، هنگامي كه مطلع مي           صدر قرار گرفته بود و به تمامي پرسش         گرم بني 
صـدر   استدالل بني . گفتگو در راديو فردا پخش شود، به وي اجازه مي دهد فقط براي استفاده شخصي از آن استفاده كند                  

شود، لذا همكاري با آن مـي توانـد منـافي اصـل              اين بوده است كه چون بودجه اين راديو معلوم نيست از كجا تامين مي             
 پيش از آنكه آقاي خميني در آن جو سراسر نااميدي جنگ را پايان دهد                سه ماه  .ايستادگي بر استقالل ايران تفسير شود     

صدر فرستاد تـا او را راضـي بـه            را به نزد بني   1108شاهد دادگاه ميكونوس   و جام زهر را سركشد، دوبار ابوالقاسم مصباحي،       
سـعيد امـامي در وزارت      معاون   ابوالقاسم مصـباحي،   .برگشتن كند و با اين روش، بار ديگر مشروعيت را به نظام برگرداند            

 نمايندة جمهـوري     و  نماينده ايران در مذاكرات در دفتر ايران در سازمان ملل در ژنو            ، مشاور شوراي امنيت ملي    اطالعات،
 :، در جريان شهادتش در دادگاه برلين گفت )FAO(اسالمي در كنفرانس سازمان بين المللي خوار و بار

 در تبعيد در پاريس مالقات كردم تا او را بـراي بازگشـت بـه                صدر   بني ميني با كد خ و با موافقت م   1986 و   1985 من در    "
   1109".صدر رد كرد  بني امابراي اين كار من توانستم به او ضمانت امنيتي بدهم. ايران ترغيب كنم

 :گويد صدر دراين باره مي بني
 چون ويزاي ورود به فرانسه را نداشـت،         .قاي مصباحي را فرستاد     آقاي خميني ،    آسه ماه پيش از سركشيدن جام زهر،         "

وزارت كشـور   . به رئيس جمهوري و وزارت كشور فرانسـه اطـالع داده شـد              ) توسط شارون، وكيل مدافع   ( پس از اطالع    
، مـرا   كنيم با اين وعده كه بيا هرچه بخواهى مى        .وردندآمأموران خود را به فرودگاه فرستاد و دو مامور او را نزد اين جانب               

:   پاسـخ دادم   .نهـا بازگردانيـد   آزادي مردم را به     آ. زادي نمي خواهم    آ جواب دادم جز      بار نخست،  .به بازگشت كرد  دعوت  
شود مگر به اينكه، شما آقاى   نياز به يك انفجار معنوى است و حاصل نمى-ب.  شرط اينجانب آزادى و استقالل است  -الف

با اين  .طلب بخشش كني  وى و به درگاه خدا توبه كنى و از مردم ايران             ظاهر ش   و در تلويزيون   خمينى، در برابر مردم ايران    
خواست  فرستاده او مى  . كار، انفجار معنوي روي مي دهد و بازگشت اين جانب به ايران معني پيدا مي كند و اثر مي بخشد                   

امـا آمـدن    . ت دارد كند كه آقاى خمينى جنگ را باخته است و نياز بـه مشـروعي              آمدن شما مسلم مى   : گفتم. كه بنويسم 
پيش از اين، يكبار نوارى را براى او فرسـتادم و بـار ديگـر             . دهد و نامه نوشتنم نيز     اينجانب به ايران، به او مشروعيت نمى      

اى به او نوشتم كه پيش از آنكه اسالم و ايران قربانى قدرتمدارى شود، شجاعت كنار رفـتن را بجـوى و بـا اسـتعفا و              نامه
همان عهد كه در نوفل لوشاتو با مردم ايران در برابر دنيا بستى و بر خالف نـص قـرآن،                    ( جمهور مردم    بازگردان واليت به  

بـا  "، در سال كشتار حجاج از مكه پيام داد كه           66در سال   ]  ثقفي خديجه[  همسر او    . نشنيد .، بزرگى از سر گير    )شكستى
قاي حجازي ، بـرادر  آتوسط نى نيز ماهى پيش از مرگش، احمد خمي  شگفت اينكه فرزند او،."..اند و ببخشيد    شما بد كرده  

اين طور كه بخاطر دارم  مدعي شـده         . ايم  نچه از بدي با شما كرده     آقاي مهندس بزرگان ، پيام داده بود حالل كنيد          آداماد  
ورده آنيز بدسـت    قايان خامنه اي و هاشمي رفسنجاني را        آموافقت  . بود اگر به ايران بازگردم، او امنيت مرا تأمين مي كند          

 حقوق شخصـى هرچـه      :نپذيرفت و شفاهي جواب دادم    . قاي حجازي از اين جانب خواست به او پاسخ كتبي بدهم          آ. است
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نكه فرصت را از دست بدهيد، هرچه از اسرار داريـد ،            آپيش از   . كند بود حالل كردم اما حق مردم را خداوند نيز حالل نمى          
 و با   يد اسرار را در سينه نگاه ندار      .وط كنيد و از دسترس وزارت اطالعات خارج كنيد        الاقل مكتبوب و مضب   . انتشار بدهيد   

 1110"...افسوس. يدافشاى آنها، نسبت به مردم اداى حق كن
كه به قتل برسد، پشيمان       ، پيش از آن   73 و در اوان سخنراني معروف افشاگرانه در بهمن          سيد احمد خميني در اواخر عمر     

 نيـز پيـام فرسـتاد و حالليـت           و مهندس بازرگان   1111اهللا منتظري   صدر، كه به نزد آيت       به سوي بني   از كارهاي خود نه تنها    
 :كند  نقل مي از زماني كه مهندس بازرگان در بيمارستان بستري بود،اسدي، داماد بازرگان مهندس بني .طلبيد

 اطاق باز شد ومرحوم حـاج سـيد         كردند كه درب     روي تخت استراحت مي    ]ازرگانب[ پس از رفتن پرستار، آقاي مهندس      "
رسيدند، مستقيما    حاج احمد خميني در حالي كه سالم و بانشاط به نظر مي           .اهللا صانعي وارد اتاق شدند      احمد خميني و آيت   

.... به سوي آقاي مهندس رفتند ، سالم كرده، با گرمي دست دادند و پيشاني ايشان را بوسيدند و احوال ايشان را پرسيدند       
در پايان حاج احمدآقا در حـالي كـه كنـار تخـت، روبـروي               ... آقا سپس با تاكيد اظهار داشتند ما را دعا كنيد         حاج احمد   

پس . ". ما را دعا كنيد    "مهندس ايستاده بود، خم شده و پيشاني آقاي مهندس را بوسيدند و با لحني جدي اظهار داشتند                
از آقـاي مهنـدس نظرشـان را    ت حاج احمدآقا در شگفت بـودم،   ، در حالي كه خود از اين مالقات و اظهارا         از رفتن آقايان  

  1112".خودش بود:  مهندس بازرگان با لحني كامال جدي گفتند.نسبت به اين مالقات و اظهار حاج احمدآقا پرسيدم
سـته  اي خطاب به خميني فرستاد و او را به بازگشت به عهدي كه در پاريس با مردم ب                    نامه 63بار نيز در سال       صدر يك   بني

 :بود فراخواند
ويرانى و كشتار و بى اعتبارى دور از حد اسالم و روحانيت در افكار مردم ايران                . وضع بيش از آنچه بايد وخيم شده است       "

ايد،  ؟شما هم در زندانى كه از ايران ساخته       »تا به آخر برويد   «و شما همچنان اصرار داريد      . شناسد و مردم جهان اندازه نمى    
 .شما را بحال و روز خود در آورد.  عجب انتقامى شاه از شما گرفت.ايد زندانى شده

به زيان ايران و انقـالب بـزرگ   . دو جمله بگوئيد آنچه شد خالف اسالم بود   . بيائيد نترسيد و اسالم و ايران را نجات بدهيد        
هاى سركوفت شده،    زادى، خشم دانم كه در اين آ     مي.مردم بگوئيد آزادند راه و رسم زندگى را معين كنند         ه  ب. اين نسل بود  
هـاى جگـر     هزاران خـانواده  . ها خواهيد شد   در آغاز شما قربانى اين خشم     . هاى آتش فشان بيرون خواهند زد      چون شراره 

ايران در آزادى آرامش از سر خواهد گرفت و تـاريخ،  . اما زمان خواهد گذشت... سوخته فريادهاى خشم سر خواهند داد و      
روحى و دينى كه به شما امكان دادند از اعماق سقوط . گواه بزرگى روح و توانائى دينى خواهد شمرددوران انحطاط شما را    

چرا نگويم هنوز مايلم كه شما نيز از جلد خـونريز و ويرانگـر بدرآئيـد و همـان قيافـه         .فراز آئيد و بزرگى از سر گيريد      ه  ب
از مقـام   . بمن مقام وعـده داديـد و تهديـد كرديـد          . نكرديدهر چه فرياد كردم، باور      . معنوى عصر انقالب را از سر گيريد      

خواسـتيم و    گذشتم، خطرها همه را پذيرفتم بلكه بخود آئيد و باور كنيد كه ما عمرى را در خدمت انقالب گذاشتيم و نمي                    
مـان حـال    هر چه توانستم كردم بلكه جلو قدرت مدارى ويرانگر شـما را بگيـرم و در ه                . نميخواهيم اين انقالب تباه شود    

 .بينيد به بيابان سراسر فساد و تباهى و قتل و غارت انجاميد، باز دارم كوشيدم شما را از رفتن براهى كه اينك مى
 :كنم از شما دعوت مى. نويسم اينك باين اميد كه نامه به شما برسد و از راه هشدار از نو به شما نامه مى

 . را منحل كنيد)...قالب وهاى ان دادگاه( اين دستگاه ظلميه ضد اسالمى -1
 .قف كنيدتو جنگ را م-2
 بگذاريد يك دولت اليق از مردم دلسوز بر سر كار آيد و امور را به جريان عادى بازگرداند يعنى مجلـس جديـدى بـا                          -3

 .انتخابات براستى آزاد تشكيل دهد تا وضعيت سياسى كشور عادى بگردد
 . آزاديها را برقرار سازيد-4
 .سره كنار بگيريد از امور يك-5
كنم كه هرگز بگرد سياست نگردم، بـه شـرط           تعهد مى . قدرت باز گردم  ه  كنيد اينهمه بخاطر آنست كه ب       اگر گمان مى   -6

 . آنكه كارهاى باال انجام بگيرند
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د و همه   ان امروز مردم همه را آزموده    . به مردم ايران و مردم مسلمان كشورهاى مسلمان اعتماد كنيد         .  از آزادى نترسيد   -7
از خدا و ارواح پاك اولياء ديـن        . شود، رژيمى ضد اسالم نخواهد شد      شناسند و رژيمى كه در آزادى متصدى امور مى         را مى 

  1113".نترسيد پشيمان نخواهيد شد. آزاد كنيد... ها را از زير بار اينهمه فساد و قتل و مدد بخواهيد و شانه
 پرداز مسائل روشنفكري، بلكه به مثابه يك اسالم شناس و در مقـام يـك                نه تنها در مقام يك فيلسوف و نظريه       صدر   بني

ايران كـدام   "رژه گارودي در كتاب       است كه باعث شده تا      آگاهي و اشراف او به دين و دينداري       . مرجعيت ديني قرار دارد   
 بـه شـمار   ور خـروج از بحـران  حلي براي ايران، بلكه راه حلي براي جهان صنعتي به منظ         نه تنها راه    انديشه او را   "انقالب
هـيچ  ":گويد  نامد در وصف او مي      مي "ترجمان اومانيسم اسالمى   "ماسيمو كاچاري فيلسوف ايتاليايي، انديشه او را        . آورد

صـدر بيـانگر     سخنان پرزيـدنت بنـى     تواند داشته باشد؟   دهد و كدام معنى را مى      صدرچه معنى مى   ايد كالم بنى   فكر كرده 
اين اسالم اسالمى نيست كه در حال حاضـر،         . اسالمى كه معلم بردبارى، گفتگو و تفاهم است       .  است اصالت انسان اسالمى  
تقصير كيست كه آن اسالم ايـن اسـالم         . اسالمى نيست كه در كشورهاى اسالمى معمول است       . كند در ايران، حكومت مى   

كـف زدنهـاى مـا      . فاصـله بسـيار دارد    صـدر    كنند كه با سخن بنى     گشته است؟ تمام اين كشورها در اسالمى زندگى مى        
صـدر،   اميدوارم اين آگاهى وجود داشته باشد كه در صحبتهاى بنى         . صدر، اميدوارم آگاهانه باشد    ايتاليائيها براى آقاى بنى   

از فرهنگ سياسـى سـخن   . پادوا و نه انديشه اسميت وجود دارند نه نظر ماكياول، نه قول ماكس وبر، نه فكر مارسيليو دى         
هاى اين صاحب نظران است،      با سياست زدگى غربى ما كه بر پايه بينش        .  هيچ كالمى از اين شخصيتها در آن نبود        گفت كه 

 1114".تفاوت بسيار دارد
صدر    بني "عقل آزاد " درباره انديشه او و كتاب     پرفسور سكات؛ استاد علوم سياسي ومتخصص امور خاورميانه در استراليا         

توانست به عنوان كتاب درسي دانشجويان فلسفه سياسي و           ه زبان انگليسي داشت، مي     اگر اين كتاب ترجمه ب     ":گويد  مي
گزيديد تا به اهدافتان برسيد،  ها او را به عنوان رهبر حركت انديشه خود برمي اي كاش شما جوان   ...اجتماعي ، معرفي شود   

 خالف منافع و موقعيتشان است و كمر به         اش را ديدند كه بر      فراموش نكنيد او برخواسته از همان حكومت بود، ناسازگاري        
ام و    رحم، كمتر كسي است كـه بگويـد مـن نـاجي             شماها بدانيد كه در اين برهوت بي      ... اما حيف است  . اش بستند   نابودي
 1115".گويد خواهم مردنم در كنار جوانان وطنم باشد و اين را كمتر رهبري مي توقع، مي بي
 

 در پيشگاه تاريخ
صـدر بـر      بنـي .  جدال نابرابر آزادي و استبداد تا ابد برقرار است         . همچنان ادامه دارد   ،ه استقالل و آزادي   صدر، را   و راه بني  

توان قدرت    اي تمام قد به نسل پس از خويشتن نشان داد كه چگونه مي              همچون آينه . عهدي كه با مردم بسته بود، ايستاد      
نام و نشان،      و هزاران مبارز گمنام بي     1116 حسن الهوتي  ،وي حسين نواب صف   .را در دست داشت و خود را به قدرت نفروخت         

 ، مقاومـت  مظاهر . را پاس داشت   كشورتوان با بذل جان و زندگي خويش، استقالل و آزادي اين               دادند كه چگونه مي    نشان
غمارفـت و   مان به ي    آزادي.  ما انقالبي را از دست داديم      .همچون شمعي فروزان بودن را در عمق تاريكي و ظلمت، آموختند          

!  اما نـه ...چيزچشم به آينده نامعلوم دوختيم كس و همه دنده قدرت له شديم و بيزار از همه در زير چرخ .مان بر فنا    استقالل
دن و شـدنمان را در آن فريـاد         اي ارزشمند كـه بـو       تجربه. عوض آن همه سختي و رنج، در گرانبهايي به دست آورديم          در  
مـان را از    آزادي.تلقي كـرد   شدهاي در نيمه رها تجربهنبايد انقالب را  باالخره، آموختيم كه  گرچه به  بهاي زياد، اما      .زديم

ن، خـود را تسـليم حاكميـت زور         آزادي در ما است و مائيم كه با غفلـت از             آ آوريم كه   دست داديم تا اين غفلت را به ياد       
 سـر از خاكسـتر بيـرون    ، سرشار از آگاهي و تجربـه، ققنوس وارگر سوخت و نابود شد، نسل بعد اما،   يك نسل ا   .ايم كرده

ار را كنار خواهنـد    اين حصارهاي تنگ و ت     اين نجواهاي كوچك سرانجام روزي به فرياد بدل خواهند گشت و             .خواهد آورد 
 شنويد؟ نواز را نمي هاي ظريف و گوش اين همهمه. زد

    .اند به ميدان آمده مبارزان راه استقالل و آزادي ،اينك
                                                                                                               والسالم  
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 1 ضميمه
 
 

 مقدمه و متن

  پيش نويس قانون اساسي

 

 : در ابتدا شش نفر ذيل 
عبـدالكريم الهيجـي ، جعفـري       ناصر كاتوزيان،فتح اهللا بني صدر، حسن حبيبي، احمد صدر حاج سيد جوادي،             

 لنگرودي
كميسيون نهايي براي نوشتن متن پيش نويس قانون اساسـي ، ولـي از افـراد    .  متن پيش نويسي را تهيه نمودند  

 :  ذيل تشكيل گرديد و پيش نويس نهايي قانون اساسي با متن اوليه تفاوت دارد  
، ابوالحسن بني صدر، و دكتر صحت از حزب ملت          يداهللا سحابي، كريم سنجابي، مرتضي مطهري،عزت اهللا سحابي       

 . ايران و دو قاضي  از ديوان عالي كشور 

 

متن زير پيش نويس كامل قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مقدمة آن است كه به قلم آقاي ابوالحسن بني صدر 

 .اين متن  مورد قبول آقاي خميني نيز واقع شده است  . نوشته شده است 

 

  الرحمن الرحيمبسم اهللا

 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه اينك به تصويب ملت ايران مي رسد، در اركان و بنيادها و حقوق و تكاليفي كـه                       
و از آن زمان تا امروز براي تحقق توحيـد بنحـو            ) ص(پديد مي آورد، ترجمان مبارزه اي است كه از آغاز تا روزگار محمد              

ين قانون بيان آرمانهائي است كه در جريان انقالب دوران ساز ملـت ايـران در شـعار اسـتقالل،                   ا. پيگير ادامه يافته است   
اين قانون بر جاي نظامي كه در يك دوران بسيار طوالني، زورمداري را در صورت               . آزادي، جمهوري اسالمي تبلور يافته اند     

 ناچيز و زبون مي كرد، پايـه نظـامي را اسـتوار        شاهنشاهي اصل مي شمرد و انسان را تا حد وسيله تحقق استبداد مطلقه            
گرداند كه به افراد و آحاد ملت امكان مي دهد از طريق دستيابي به استقالل كامل در اسالم آزادي بخش، بـر دامنـه                          مي

 . آزاديهاي خود بيفزايند
ورشـيد اسـالم نويـد آنـرا             در پي فروريختن ديواره شب ديرپاي شاهنشاهي و آغاز روز استقالل و آزادي كه تابش خ               

دهد، زمان آن رسيده است كه قرنها مبارزه ملت ايران و همـه مستضـعفان روي زمـين در شـالوده گـذاري جامعـه                          مي
در . پيشاهنگي به ثمر نشيند كه در آن انسان، آزاد و مختار و مسئول و رهبر نظام توحيدي در پهنه ايران و جهان بگـردد           

 بر روي زمين مقام و منزلت انسانيش را در نظامهاي ستمگرانه، بـزور سـتانده بودنـد و از                    آن انساني فعليت پيدا كند كه     
 . مسند خليفه اللهيش به ژرفاهاي تدني ها فروافكنده بودند

     اين انقالب ظفرمند بايد به بيرون رفتن از نظامي جهاني بيانجامد كه در آن از ديرباز حاصل كار و سعي تمامت انسـانها                       
رهاي مسلط و زير سلطه بقدرت هاي تخريبي بدل مي گردد و در خدمت تكاثر قدرت سياسي و سـرمايه و ادامـه              در كشو 

ابعاد اين قدرتهاي تخريبي چنان بزرگ شده اند و با چنان شتابي بزرگتر             . نظام هاي اجتماعي مبتني بر زور، بكار مي افتد        



 ١٢٦

قت شكن، مرگ فرهنـگ آزادي و تبـاهي فطـرت انسـاني             مي شوند كه انسانيت اين عصر در اضطراب و سرگيجه اي طا           
در بحبوحه اين پريشاني و از خودبيگانگي، ملت ما در جريان انقالب بر اساس رابطه               . خويش را نزديك و نزديكتر مي بيند      

ار كـردن   انسان و خدا، از تفرقه به وحدت گرائيد و كاري را كه ناممكن مي نمود به انجام رساند و اينك مي خواهد با استو                       
در حقيقت ملـت، بـراي رهـائي از نظـام           . بنياد جامعه توحيدي، افق رهائي و آزادي را بروي خود و همه انسانيت بگشايد             

شاهنشاهي بجاي ماندن در نظام جهاني و تكيه كردن به اين و آن ابرقدرت، بخود تكيه كرد و از راه برادري و برابري كـه                          
وحدتي استوار رسيد و در جريان بيرون رفتن از سلطه همه جانبه قدرتهاي جهـاني،               در رابطه با خدا معني دار مي شود، ب        

 .موجبات پيروزي فرهنگ توحيد، فرهنگ قديم و قويم خويش را بر فرهنگ سلطه گران فراهم آورد
غفلت از     نزديك به دو قرن سلطه سياسي و اقتصادي و فرهنگي و حاكميت گروه هايي كه ابزار اين سلطه بودند، موجب              

در حقيقت ملتي كه همواره از جانب مهاجمان در ميان گرفته شده بود و طبيعت موطنش نيز هـر روز                    . اصل خود شده بود   
بيشتر از پيش بخشكي و ناسازگاري مي گراييد، چگونه مي توانست بدون فرهنگي كه ره آورد مبارزه حياتي او بـود، بـه                       

جامعه آزاد و توحيدي آن جامعه اي است كه نـه           : نگ تعريفي ويژه مي يابد    استقالل در اين فره   . حيات خويش ادامه دهد   
 .مسلط و نه زير سلطه، نه ستمگر و نه ستم پذير و يار ستمديده عليه ستمگر است

   بدينسان استقاللي كه در جمهوري اسالمي جريان آن آغاز مي گيرد، بيرون رفتن از همه مناسبات و تناسباتي كه بدانها             
وقتي استقالل همه جانبه تحقق مي پذيرد، آزاديهـا         .  بطور روزافزون غارت مي شد و مردم ما اسيرتر مي گشتند           كشور ما 

 .آزادي در استقالل و استقالل در آزادي و تحصيل اين دو در اسالم ممكن مي گردد. نيز واقعيت پيدا مي كنند
ه رقابت حدود عمل هـر فـرد را توانـائي رقيـب تشـكيل               در حقيقت بر پاي   .     بدينسان آزادي نيز تعريفي ديگر مي يابد      

كاربردن جز اين ندارد كه بـه تابعيـت         » دمكراسي«بر اين پايه،    . دهد و كار قانون در تنظيم رقابت ها خالصه مي شود           مي
اصـيل  فرد كه بظاهر    . انسان از تمركز و تكاثر قدرتهاي سياسي و اقتصادي در محدوده نظام طبقاتي قرار و قاعده ببخشد                

شمرده مي گردد، وسيله ايجاد و رشد قدرت تباه كننده اي مي شود كه زمان به زمان دائره آزادي ادعائي و ميدان عمل را                        
نه فراخنـاي   . تنگ تر نيز مي سازد و جامعه نه عرصه سعي انسان در فراگرد رشد كه تنگناي فعاليت تخريبي او مي گردد                    

 . استعدادهاي او مي شودآزادي، كه حصار بندگي و زندان تباه گر
    وقتي درعرصه قدرت جوئي، ميدان عمل تنگ تر مي شود و اختيار انسان در فعاليت هاي سازنده كمتـر و در عمليـات                       

تمركـز و تكـاثر     . تخريبي فزونتر مي گردد، بتدريج جستجوي رشد و آزادي جاي خود را به جستجوي قدرت ها مي دهد                 
در جريان رشد قدرت هاي سلطه . د انسان و فراخي جستن افق آزاديهاي او را مي گيردزور و قدرت هاي ويرانگر جاي رش     

جوي اقتصادي و سياسي، الجرم انسان بعنوان انسان از صحنه بيرون مي رود تا بعنوان آلت ايـن قـدرت هـا بـه صـحنه                          
ان زورمداري هسـتند، روز     هاي غربي و شرقي كه دو شكل يك واقعيت يعني هم          » دمكراسي«از اينروست كه در     . بازگردد

در حقيقـت  . به روز آزاديهاي انسان محدودتر مي شوند و زمان به زمـان از آهنـگ رشـد واقعـي او كاسـته مـي گـردد                        
با ابتكار و سازندگي رشد     . بازايستادن از فعاليت هاي تخريبي و پرداختن به سازندگي و رشد مقدمات الزم آزادي هستند              

جامعه اي كه در    . ، بكار افزودن بر امكان رشد رفت، بر دامنه آزاديها افزوده مي گردد            حاصل مي شود و وقتي حاصل سعي      
آن انسان و رشد او هدف فعاليت ها قرار مي گيرد، انسان ها از تخريب خود و يكديگر باز مي ايستند و در جريان ساختن                         

 . ي را بدينسان بنا مي كنندگردانند و جامعة آزاد توحيد و ساخته شدن خويش قدرت هاي مخرب را منحل مي
     برگرداندن جريان شتاب گير تخريب به سازندگي و مسير غي به رشد و جهت انقياد به آزادي، بدون قبول تصويري كه                     

در . در حقيقت انسان در مقام خليفه خدا، در مداري باز  قرار مـي گيـرد  . اسالم از انسان بدست مي دهد، ميسر نمي شود     
وقتي نظام اجتماعي بازتاب اين برداشـت از        . ذر دائمي به معنويت كران ناپيدا از هر تنگنائي آزاد مي شود           اين مدار و در گ    

انسان و قلمرو عمل او گشت و قانونها و قرارها، نه ترجمان موازنه قوا كه بيانگر توحيد انسانها شدند، ديگر انسان خـود و                        
اعي را جو خفقان آور نمي يابد، بلكه خود و جامعه و طبيعت را يار               جامعه و طبيعت را رقيب و خصم، و عرصه زندگي اجتم          

بدينسان وقتي رابطه انسان و خدا اساس قرار مي گيرد و قوانين چنان تنظيم مي شوند كه در جامعه انسانها در                  . مي جويد 
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در سازندگي و رهبري به رشـد و  موازنه قوا و تقابل هاي كاهنده قرار نگيرند، تنها يك مسابقه بر جا مي ماند و آن مسابقه    
 .در نتيجه گسترده تر كردن افق آزادي اين آزادي است

    ارزشهائي كه از طريق قوانين و قرارها، ضابطه انديشه و عمل در شالوده گذاري نظام اجتماعي توحيدي مي شوند، پرتو                    
 با خانواده و با جامعه خـودي و بـا جامعـه    اين ارزشها يكساني انسان را با خويشتن خويش و    . اين تصوير از انسان هستند    

 :جهاني و انسان جامع، خليفه اهللا بيان مي كنند
    اگر نابرابري در استعدادها در نظام اجتماعي نامطلوب به نابرابري بر پايه زور و تشخص طلبـي تبـديل نشـود و نظـام                        

ول خـود و همگـان، در جسـتجوي هـويتي           اجتماعي چنان گردد كه امكان دهد هر كس استعداد خويش را در مقام مسئ             
جامع تر براي خود و ديگران بكار اندازد، جريان رشد يك رشته گذار از نابرابري به برابري و از نقص به كمال و از انقياد به                          

بدينسان توحيد به مثابه ارزش، تنها خود را با همنوع يكسان شمردن نيست، بلكه سعي در رشـد دادن                   . آزادي مي گردد  
اين توحيد مساعي ممكن نمي شود مگر آنكه انسان و          . و همنوع و در اين رشد با يكديگر همساني جستن نيز هست           خود  

جامعه انساني بعنوان مطلق نفي گردند يا كه مباني عيني و ذهني كه موجب مي گردند آدميان در گـروه هـاي متخاصـم                        
ار اندازند، از ميان برداشـته شـوند تـا انسـان در نظـام               نيروهاي خويش و استعدادها و منابع طبيعت را عليه يكديگر بك          
بعثتي كه اسالم ارزش مي كند، حركت پيوسته و مـداوم           . توحيدي بعثت كند و راه خويش را بسوي خدا سر راست گرداند           

د انسان و جامعه او در نظامي است كه در آن هر كس سعي خويش را بكار مي برد تا همراه ديگران از بنـدگي طـاغوت آزا                          
 .گردد

    بدينقرار در شالوده گذاري جامعه اسالمي ايجاد برابري در امكان كار، و مشاركت و فراهم آوردن اسـباب جهـاد عليـه                      
. طاغوت كه بر انديشه و باور و روابط اجتماعي ما، بساط حكومت مطلقه گسترده است بايد از اولويت كامل برخوردار گردد                    

روابط اجتماعي و فرهنگ، قلمروهاي جهاد عليه طاغوت شناخته گردند و اخالق ديني             بايد قلمروهاي سياست و اقتصاد و       
و قانون، تداوم اين جهاد را تضمين كنند تا كه انقالب بزرگ ما بهدف خويش برسد، در ايران مـردم از سـلطه خـارجي و                          

 .ش از آن مستضعفان جهان بگردداستبداد همزاد او بياسايند و در ايران و جهان وعده خدا تحقق يابد و زمين و رهبري
    تا وقتي اصالت فرد يا جامعه تا بدانجا مطلق شود كه انسان نتواند از خود فراتر برود، به سخن ديگر تا زماني كه قـانون                         
اسباب مشاركت عموم در مسئوليت ها و رهبري را فراهم نياورد و انسان بمثابه پيشاهنگ و موجودي كـه از خـود فراتـر          

 .شناخته نگردد، اين وعده جامة عمل بخود نمي پوشدرود،  مي
    همگاني كردن رهبري و مسئوليت و فراهم آوردن همه اسباب تحقق اين مقصود و بخصوص ارزش كردن كار رهبري در                    
مسير رشد، شرط رشد و آزادي انسان و به منزله اعتراف قانوني بحق و مسئوليت فرد فـرد مـردم كشـور در سـاختمان                         

 .وحيدي و شركت در رهبري جامعة جهاني در جهت استقرار قطعي توحيد در جهان استجامعه ت
     بدينقرار ارزش كردن كار رهبري بدانست كه قانون در جهت دادن به تحول اجتماعي اسبابي فراهم آورد كه هـر كـس    

سئول يكديگر بشوند آنسان    بتواند فراخور استعداد خويش در مسئوليت بزرگ رهبري شركت كند، همه امام يكديگر و م              
 .عدالت واقعي همين است. كه هر كس معرف نيرو و اراده و هويت و رهبري جمع در صراط مستقيم بازگشت به خدا گردد

در حقيقت اگر پذيرفته شود كـه همـه مسـئولند و شـركت در               .     عدالت ضابطه تشخيص رهبري اسالمي از غير آنست       
رد مردم است، خط عدالت آن خطي مي شود كه در آن همه نسبت به يكديگر فعـال                  رهبري حق و مسئوليتي از آن فرد ف       

باشند و همه براي يكديگر حق داشتن عرصه عمل را بپذيرند و قانون تأمين عرصه سعي و عمل براي همه را وظيفه مقدم                       
صـه سـعي و كـار ديگـري         انديشه توحيدي نمي پذيرد كه افزودن بر عرصه سعي و كار يكي با كاستن از عر               . دولت بداند 

مالزمه پيدا كند و بر آنست كه وقتي هيچكس بار سلطه خويش را بر دوش ديگران ننهد و زير بار سلطه ديگـري نـرود و                          
بدينقرار قانوني  . رشد دادن استعداد خويش و ديگران را فريضه شناسد، زمان به زمان عرصه كار همگان فراختر مي گردد                 

ي گذارد، بايد امتيازاتي را كه بر زور مبتني هستند و از موقعيت هاي سياسي و اقتصـادي و                   كه اساس نظام نواسالمي را م     
اجتماعي و فرهنگي منشاء مي گيرند، ملغي كند و سعي و كار را اساس حق انسان بر محصول آن شناسد و با ايجاد امكان                        
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ران بين المللي و در درون جامعه خودمان، حذف          زير سلطه، ميان جامعه انقالبي ما واسطه گ        –از بين بردن رابطه سلطه گر       
 .همه عوارض اين رابطه از جمله استثمار را ممكن گرداند

عدالت در رابطه بـا هـدف معنـي پيـدا           .    بدينقرار عدالت آن نيست كه جامعه را به بهانه برابري، ايستا و ساكن گردانيم             
از اينـرو مقتضـي عـدالت       . يدن به هدف در پيش مي گيرد      كند و كوتاه ترين خطي است كه يك جامعه فعال براي رس            مي

بنابراين قانون بايد اين امر را ممكن گرداند و اسباب از بين بردن انواع سانسورها را فراهم آورد تـا                    . ارزيابي و انتقاد است   
 .مشاركت عموم در ساختمان جامعه توحيدي ممكن گردد

اين هدف، رسيدن به روز بعثت، به روز فراخي و          . دفدار تلقي مي گردند      بدينسان در جمهوري اسالمي، انسان و جامعه ه       
اين هدف استقرار آن جامعـه      . ها و فقر، فقر همه جانبه اي است كه بشر امروز بدان گرفتار است             »ندرت«آزادي از تنگناي    

هي از منكر جامعه را بخـط       اي است كه در آن خوب و بد هر انديشه و هر كاري را تجربه معين مي كند و امر به معروف و ن                       
عدل نزديك مي كند و انسانها از غيريت ها آزاد مي شوند و در صراط مستقيم رشد، فطرت آزاد و توحيدي خويش را بـاز         

 .مي جويند
   با وجود اين براي آنكه بزرگترين انقالب قرن حاضر و نخستين انقالبي كه خارج از موازنه قـدرتها و بـدون دادن مجـال                        

 آنها از راه تبلور ارزش هاي فوق در انديشه و عمل مردم مسلمان ما راه پيروزي را گشود، تكـرار تجربـه هـاي                         دخالت به 
نظـام  «بركنـدن پايـه هـاي    . ناكام گذشته نگردد، در تهيه قانون اساسي از توجه به واقعيت هـاي كشـور چـاره نيسـت                 

ـ           » شاهنشاهي وري اسـالمي بـراي پيـروز گردانـدن انسـان در            و استوار كردن اساس استقالل و آزادي و اسـتقرار جمه
بنيادگذاري جامعه توحيدي نيازمند آنست كه اصول ناظر به استقالل و آزادي با همان مفهوم كه در اسالم دارنـد، اصـول                      

 .كلي و هدفهاي  عمومي تلقي گردند
مي بمثابه بنيان روابـط سياسـي و             قبول حق استقالل و آزادي براي همه جامعه ها و پذيرش اخالق و نظام ارزشي اسال               

اقتصادي و اجتماعي و جهت يابي سعي انسان در جامعه انقالبي، امكان داده اند كه در اصول اين قانون تصويري از جامعه                      
در حقيقت رهنمود تجربه ما و كشورهاي زيـر سـلطه           .  زير سلطه، بدست داده شود     -جديد جهاني آزاد از روابط سلطه گر      

رشد در وابستگي ممكن نمي شود و آزادي در جامعه اي كه خود زير سلطه است از دايره پنـدار بيـرون                      ديگر اينست كه    
 .نمي آيد

    وجدان به اين امر سبب شد كه ملت ما در جريان يك بعثت فرهنگي نه تنها از يوغ سلطه فرهنگي غـرب آزاد گـردد و     
خود تبديل كند، بلكه مردم جهان را از وجود و كاربرد ايـن             فرهنگ اسالمي خويش را به برنده ترين سالح مبارزه حياتي           

در حقيقت ارزش هاي روشنگر تصوير انسان و جامعه كه در انقالب ايران متجلي شدند، جهان شمولند                 . سالح آگاه گرداند  
يام اين انقالب   همان سان كه آمد پ    . و انقالب ايران بمثابه نمايشگر اين ارزش ها، خود داراي ارزشي جهاني و تاريخي است              

اينست كه نه تنها بيرون از مناسبات و تناسبات زور مي توان انقالب كرد، بلكه انقالب موفـق بايـد چنـين خصيصـه اي                         
 .داشته باشد و اركان و بنيادهائي كه بوجود مي آورد بايد بنفسه مانع از بازگشت جامعه انقالبي به آن مناسبات بگردند

وز گرداندن انقالب ايران در دست يافتن به هدفهاي خويش يك مسـئوليت سـخت خطيـر و                       بدينقرار تالش براي پير   
» نظام شاهنشـاهي  «چرا كه ديديم بحران و بن بستي كه         . بسيار گرانقدر زنان و مردان انقالبي ايران و سراسر جهان است          

رو و زير زمين به قدرت تخريبي بدل        همه جا حاصل كار انسان و منابع        . در آن گرفتار آمد، بحران و بن بستي جهاني است         
انقالب ايران، انقالبي است عليه يك نظام جهاني تبـاه گـر و بايـد               . مي شود و صرف تباهي حال و آينده انسان مي گردد          

براي آنكه اين انقالب جهاني بشود، ايجاد بنيادهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي متناسب با اين فرهنگ                 . جهاني بگردد 
 .بدين لحاظ. ورت پيدا مي كندانقالبي ضر

ضابطه در تعيـين    .     در ايجاد اركان و بنيادهاي سياسي، ديگر حاكميت قطعي دولت، ملت، اصل و ضابطه فرض نمي شود                
چند و چون اركان و بنيادها و حدود اختياراتشان، رشد انسان بعنـوان عضـو جامعـه در تحـول بسـوي نظـام توحيـدي          

يت هاي داخلي و خارجي كوشش مي شود كه رهبري سياسـي جامعـه در عـين آنكـه مظهـر            با عنايت به واقع   . گردد مي
ملت مـا كـه قرنهـا و قرنهـا در نظـام             . وحدت ملت مي شود، بنام اين وحدت حق مردم هيچ منطقه اي را ضايع نگرداند              
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رشـد را از او مـي       استبدادي مسلط بر ديگران يا زير سلطه ديگران مي زيسته و همواره قدرت حكومت مجـال هرگونـه                   
ستانده است، محتاج بنيادها و اركاني است كه به قدرت استبدادي تحول نجويند و بـار ديگـر از راه تحميـل نـابرابري و                         

از اينرو در حدودي كه وحدت      . گستردن بساط زور و ستم، جامعه را گرفتار انواع اختالفها و خصومتها و تبعيضها نگردانند              
 ضرورتهاي محلي ايجاب مي كند، از طريـق شـوراها و بنيادهـاي منطقـه اي ديگـر حـق                     كشور و رشد عمومي جامعه و     

 .خودمختاري مردم هر محل به آنها بازپس داده مي شود
ضـابطه در   .     در ايجاد اركان و بنيادهاي اقتصادي، ديگر سودجوئي و تمركز و تكاثر مال و سرمايه اصل شمرده نمي شود                  

از عنايت به ايـن واقعيـت زمـان         .  اقتصادي رفع نيازهاي انسان در جريان رشد مي گردد         تعيين چند و چون فعاليت هاي     
غفلت نمي شود كه در همه نظامهاي اجتماعي امروز، دستگاه اقتصادي، دستگاهي است كه تحصيل حداكثر سود و تبديل                   

ه بر عوامل اجتماعي تشديد فقر      اين امر سبب مي شود ك     . مازادها را به قدرتهاي تخريبي هدف اصلي خود قرار داده است          
باز هم افزوده گردد و منابع طبيعت روي به زوال گذارند و اقتصاد امروز همچون اسـلحه خطرنـاكي موجوديـت نسـلهاي                       

از اينرو در تنظيم اصول اين قانون مفهوم متداول رشد اقتصادي كه فرهنگ سلطه گر غـرب سـعي                   . آينده را تهديد كند   
رشد اقتصادي آنست كه نه تنها امكان فعاليت انديشـه و كـار انسـان را    . ورد اعتناء قرار نمي گيرددارد به بشر بقبوالند م   

وسعت بخشد بلكه نسلهاي بعدي عرصه سعي و كار پر پهناتري پيدا كنند و فعاليت اقتصادي در بطـن سـعي انسـان در                        
 وظيفه اركانها و بنيادهاي مختلـف ايجـاد كـار           بدينقرار نه تنها موافق اصول اين قانون،      . جريان رشد جا و محل پيدا كند      

براي عموم افراد ملت است بلكه بر عهده آنهاست كه بتدريج امكان شركت فرد فـرد مـردم كشـور را در كـار رهبـري و           
چنان نباشد كه براي بيكاران هيچ نوع كار نباشد و براي آنها هم كه كار مـي كننـد                   . ارزيابي و ابتكار و ابداع فراهم آورند      

اركانهـا و   . فقط يك نوع كار وجود داشته باشد كه همان شركت در توليد كاال و يا خـدمت بعنـوان يكـي از ابـزار اسـت                         
بنيادهاي اقتصادي بايد با فراهم آوردن امكانات بيشتر، اشتغال بكارهاي رهبري و ارزيابي و ابتكار را هر چه زودتر فـراهم        

آينده در عرصه هاي گوناگون سـعي، كارمايـه انقالبـي را فزونـي و روحيـه                 آنسان كه نسل جوان امروز و نسلهاي        . آورند
 . انقالبي خويش را توان بخشند

   در ايجاد ارگان ها و بنيادهاي اجتماعي از توجه به اين  موضوع غفلت نمي شود كه پيـروزي انقـالب در گـرو متالشـي                          
 زن را آلت تمركز و تكاثر قدرتهاي مالي و غيـر آن در              كردن كامل سازمان اجتماعي است، سازماني كه زن و مرد و بيشتر           

و از ميان بردن قشربندي اجتماعي بـر پايـه زور و            » شاهنشاهي«از اينرو در تغيير نظام اجتماعي       . مقياس جهان مي كرد   
لقـي  خانواده كانون رشد و تعالي انسان و واحد پيشاهنگ ت       . ستم، به اعاده حقوق انسان بخصوص زن توجه كامل مي شود          

ضابطه هاي كنوني ازدواج كـه بيـانگر        . مي گردد كه در آن فرزندان مؤمن به آرمانهاي اين انقالب بزرگ تربيت مي گردند              
تقدم نياز به قدرت بر سعادت و امكان رشد زوجين هستند، نفي مي شوند و توافـق در عقيـده و عالقـه ضـابطه ازدواج                          

ون و اخالق بايد اسباب آزادي ازدواج جوانـان را فـراهم آورد و همـواره                قان. دختران و پسران اين ملت پذيرفته مي گردد       
 .حقوق خانواده را بر حقوق پدر، مادر، و يا زوجين مقدم بشمارد

شود، اين قانون         و از آنجا كه در جمهوري اسالمي كار رهبري و ابداع و ابتكار و ارزيابي، از ارزش ويژه اي برخوردار مي                    
ن و بويژه زنان امكانات مادي و معنوي فراهم مي آورد تا تعليم و تربيت فرزندان قرباني تضييقات مادي و                    براي زنان و مردا   

رها گردند  » نيروي كار «و هم بعنوان    » شيئي جنسي «انواع فشارها نگردد و زنان كشور از موقعيت دون انساني هم بعنوان             
ت هايي را به انجام رسانند كه در عهده انسان پيشاهنگ عصـر            و با فراغت بال وظيفه پرارج مادري و مشاركت در مسئولي          

 .انقالب است
و حفـظ  » فرهنگ شاهنشاهي«     در ايجاد بنيادها و اركان فرهنگي، عالوه بر عنايت به لزوم ويران كردن بنيادها و اركان       
اب رشد انسان تقـدم قطعـي       تداوم بعثت فرهنگي كه ترجمان انقالب رهائي بخش نسل امروز است، به فراهم آوردن اسب              

در حقيقت پيروزي مردم ايران در مبارزه تاريخي خويش، كه در تضاد مـذهب و اسـتبداد حـاكم متجلـي                     . داده مي شود  
از . شد، وقتي قرين موفقيت قطعي مي گردد كه برداشت و تصوير اسالمي انسان در وجود ا نسان طراز نو تحقق پذيرد                     مي
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دوين مي شوند كه بر اساسشان بنيادها و اركان فرهنگي بتوانند بوجود آيند كـه در محـيط     اينرو اصول اين قانون چنان ت     
 .تعليم و تربيت، انسان ناطق ارزش واال و جهان شمول اسالمي تربيت گردد

    بدينسان اين قانون اساسي هم تبلور خواستهاي انقالب اسالمي ما و هم تدارك همه جانبه براي دوام ايـن انقـالب تـا                       
 .يروزي كامل انسان، انسان پيشاهنگ و رشيد و آزاد استپ

    اينك بر عهده همگان است كه پيروي از اين اصول انقالبي را وظيفه خود شناسند و بدانند كه تغيير زندگي قـومي كـه              
ر است كه آن    خواستار رشد، و دستيابي به خير و كمال و زيبائي و آزادي است، باخواست و ياري خداوند، زماني انجام پذي                   

 .قوم خود را صاحب اراده و حق حاكميت بشمارد و در مسير رشد گامهاي استوار بردارد
    بر عهده مردم است كه با انتخاب مديران و مسئوالن  كاردان و مؤمن، و نظارت بر كـار آنهـا در اجـراي ايـن قـانون و                             

را به پيروزي كامل رسانند تا در جامعه اسوه، انسـان     مشاركت در ساختمان جامعه اسالمي انقالبي، مبارزه تاريخي خويش          
مسلمان در مسير رشد و آزادي مسند خليفه اللهي را بازجويد و شهيد بر مردم جهان گـردد تـا كـه سـپيده آزادي بـر                           

 .سرتاسر زمين بردهد
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 متن كامل پيش نويس قانون اساسي  :2ضميمه 
 
 

 اصول كلي : فصل اول 
 1اصل 

پرسـي دهـم و        است كه ملت ايران در پي انقالب اسالمي پيروزمنـدش در همـه             "جمهوري اسالمي "نوع حكومت ايران    
 .به آن رأي مثبت داده است%  98/2يازدهم فروردين سال يكهزاروسيصد وپنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 

 
 2اصل 

كرامت انسان،   اسالم، با تكيه بر ارزش و.اصيل و پويا وانقالبي  امي است توحيدي بر پايه فرهنگ       ظنظام جمهوري اسالمي ن   
نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي             مسئوليت او درباره خويش نقش بنيادي تقوا، در رشد او،         

 .ي اسالمو ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم اله
 

 3اصل 
امور كشور بايد   » امرهم شوري بينهم  « و» االمر  شاور هم في  و«: است و بر طبق دستور قرآن كه         عمومي مبناي حكومت    آراء

 .فصل گردد حل و شود هاي منتخب مردم در حدود صالحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي از طريق شورا
 

 4اصل 
 معنويت و اخالق اسالمي را مبناي روايط سياسي، اجتماعي واقتصادي           ،ر جامعه توحيدي  جمهوري اسالمي ايران دراستقرا   

 .قرار مي دهد
 

 5اصل
ي وجعلناكم شعوبا و قبائـل التعـارفوا ان الكـرمكم عنـداهللا             سيا ايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر و ان        : بر منباي آيه كريمه     

 .اتقيكم
يل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كامالً مسـاوي               در جمهوري ا سالمي ايران همه اقوام از قب        

 . تقوار اساس مگر ب،برخوردارند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست
 

 6اصل 
هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام  ومرجعي حق ندارد           . درجمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل از يكديگر تفكيك ناپذيرند         

يي وارد كند يا به نام حفظ اسـتقالل وتماميـت              استفاده از آزادي، بر استقالل و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه           به نام 
هاي مشروع ديگر رااز كسي سلب كند يا قوانين و مقرراتي بـدين منظـور                 ارضي كشور، آزادي عقيده، بيان، قلم و آزادي       

 .وضع كند مگر در حالت جنگ
 

 7اصل 
يران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و رسيدن به استقالل و آزادي وحكومت                   جمهوري اسالمي ا  

شناسد و بنابراين درعين خودداري كامل از هر گونه دخالت سلطه جويانـه درامـور       حق وعدل را حق همه مردم جهان مي       
 .كند ر هر نقطه از جهان حمايت ميطلبانه مستضعفين عليه مستكبرين د هاي ديگر، از مبارزه حق داخلي ملت
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  8اصل 

كند و در عين حال از        ترويج مي  جمهوري اسالمي ايران با رعايت كامل موازين اقتصادي اسالم، صنعت وكشاورزي بومي را            
همه علوم و فنون پيشرفته جهان در امر صنعت و كشاورزي نيز  استفاده مي نمايد، البته با رعايت كامل استقالل سياسي                      

  .اقتصادي كشور وجلوگيري از هر گونه وابستگي جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعي حاكم بر آنانو
 

 9اصل 
هيچ كس نمي تواند بعنوان مالكيت رسمي وكارخود، امكان سعي و كـار را  . باشد  سعي وكار حاصل از آن حق هر كسي مي 

كشي و استثمار ديگران      ي همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچكس مورد بهره         امكان كار وكوشش برا   . از ديگري سلب كند   
 .قرار نگيرد

 
 10اصل 

جمهوري اسالمي ايران بايد امكانات آموزش و پرورش را براي همه مردم كشور بطور يكسان فراهم كند تا هر كسي بتواند                     
 . محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشودفراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شكوفايي برخوردار گردد و

 
 11اصل 

قوانين بايد اسباب استواري ازدواج را برپايه توافق درعقيده         . گردد  خانواده واحد بنيادي جامعه انقالبي ايران محسوب مي       
 بايـد بـر     و عالقه فراهم آورد و در تنظيم آنها حقوق خانواده برحقوق فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن ومـرد                    

 .مبناي طهارت و تقوي و ارزشهاي واالي انسان قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهري و مادي و هوسراني
 

 12اصل 
از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر ومادر و در دوران كودكي بيشتر بامادر اسـت تعلـيم وتربيـت دختـران وظيفـه مقـدم                          

نواده بايد براي مادر امكانات مادي و معنوي در نظر بگيرد تـا بتوانـد   به خا  شود و قوانين راجع بنيادهاي فرهنگي تلقي مي 
 .جامعه انقالبي اسالمي برعهده دارد هايي بپردازد كه در به فراغت بال و وظيفه پرارج مادري و مسئوليت

 
 دين رسمي كشور :فصل دوم 

 13اصل 
يران ا ست و مذاهب ديگر اسـالمي، اعـم از           مذهب جعفري است كه مذهب اكثريت مسلمانان ا        دين رسمي ايران اسالم و    

زيدي، حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي معتبر ومحترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيرو اين مـذاهب اكثريـت دارنـد                      
ولي در احـوال شخصـيه ودر تعلـيم وتربيـت     . مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق اين مذاهب خواهند بود         

 .كند در هر نقطه از ايران بر طبق مذهب اسالمي خود عمل ميديني هر مسلمان 
 

 14اصل 
 زرتشيان، يهوديان ومسيحيان درايران اقليتهاي رسمي ديني شناخته مي شوند و در انجام مراسم ديني خـود آزادانـد و                   

 .كنند دراحوال شخصيه وتعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي
 

 اشي از آن حق حاكميت ملي و قواي ن: فصل سوم
 15اصل 



 ١٣٣

توانـد ايـن حـق الهـي          حق حاكميت ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي                     
 .گروه معيني بكار برد همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا

 
 16اصل 

هميشه مستقل از يكديگر     وه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد        ق: قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتنداز         
 .گردد باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور برقرار

 
 17اصل 

شود و مصوبات آن پـس از         اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي               
مهم كه به سرنوشت كشور و مسـائل   در امور . گردد  جمهوري براي اجرا به قوه قضائيه و قوه مجريه ابالغ مي          يح رئيس   شتو

همه پرسي و مراجعه مستقيم به         بسيار مهم اقتصادي، سياسي واجتماعي مربوط باشد ممكن است اعمال قوه مقننه از راه             
 .آراء مردم صورت گيرد

 
 18اصل 

هاي دادگستري است كه بايد بر طبق موازين اسالم تشكيل شـود و بـه رسـيدگي بـه              دادگاه اعمال قوه قضائيه به وسيله    
 .دعاوي و حل وفصل آنها و حفظ حقوق عمومي واجراي عدالت اسالمي بپردازد

 
 

 19اصل 
 .اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و هيأت وزيران است

 
 پرچم، زبان و خط رسمي كشور: فصل چهارم 

  20اصل 
 . با عالمت مخصوص جمهوري اسالمي استخرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز وسفيد و سرپ
 

 21اصل 
ولـي اسـتفاده از   . مكاتبات رسمي بايد با ايـن زبـان و خـط باشـد     زبان وخط مشترك مردم ايران فارسي است و متون و     

 .مطبوعات محلي آزاداست مدارس و هاي محلي در زبان
 

 حقوق ملت : م جفصل  پن
 22ل اص

 .اند مرد، در برابر قانون مساوي همه افراد ملت اعم از زن و
 

 23اصل 
 .عقيده و حيثيت و جان ومسكن و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر به حكم قانون

 
 24اصل 



 ١٣٤

نهـا و  افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس، عـدم مخـابره آ  . هاي پستي و مكالمات تلفني از بازرسي و ضبط مصون است            نامه
 .هاي تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون تجسس از طريق استماع مكالمه

 
 25اصل 

اتهـام و   .  مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومي يا توهين به شعائر ديني            ،ر مطالب و بيان عقايد آزادند     شمطبوعات در ن  
دگي به آنها را    ي و كيفيت مجازات و رس      جرائم مطبوعاتي  ،افترا وتعرض به شرف و حيثيت و آبروي اشخاص يا نشر اكاذيب           

 .كند قانون معين مي
 

 26اصل 
هاي ديني، سياسي وصنفي آزاد اسـت مشـروط بـه اينكـه اصـول اسـتقالل، آزادي،                    ها وانجمن   تشكيل احزاب، جمعيت  

كس را  ها آزاد است و هـيچ       شركت افراد در اينگونه گروه    . حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند          
هـا مجبـور      توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از ايـن گـروه                       نمي

 .ساخت
 

 27اصل 
هـاي عمـومي      هـا وميـدان     پيمائي درخيابان   تشكيل اجتماعات مسالمت آميز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه            

 .بموجب قانون معين خواهد شد
 

 28 اصل
 .هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي نيست برگزيند

 
 29اصل 

است همگاني و دولت مكلـف اسـت بـر طبـق              حق استفاده از بيمه بهداشت، درمان، بيكاري، پيري واز كارافتادگي، حقي          
ـ            قوانين با استفاده از درآمدهاي ملـي ايـن بيمـه           راد كشـور تـأمين كنـد و در ايـن زمينـه،             هـا را بـراي يـك يـك اف

 .هاي كم درآمد حق تقدم دارند كارگران و گروه كشاورزان،
 

 30اصل 
مي توانند در     نيز   ياتباع خارج . سلب تابعيت اشخاص فقط در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد              

 .حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند
 

 31اصل 
توان از دادگاهي كه بموجـب قـانون          كس را نمي     دارد به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند و هيچ           هر كسي حق  

 .بايد درباره او حكم كند منصرف كرد و به دادگاه ديگري فرستاد
 

 32اصل 
 .اصل برائت است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

 
 33اصل 



 ١٣٥

 .آن بايد به موجب قانون باشد كم به مجازات واجراءح
 

 34اصل 
 .مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد. شود  جرم محسوب نميفعليهيچ فعل يا ترك 

 
 35اصل 

ايد با   موضوع اتهام ب   ،درصورت بازداشت . كند  توان دستگيركرد، مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي           هيچ كس را نمي   
 .ذكر دالئل حداكثر در مدت بيست و چهارساعت به متهم ابالغ شود

 
 36اصل 

 يـا اجبار اشخاص به شهادت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقـرار    . شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است        
 .كند مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين مي.سوگند فاقد ارزش و اعتبار است

 
 37اصل 

، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب         هلطمه به حرمت و حيثيت انساني كه به حكم قانون بازداشت، زنداني يا تبعيد شد              
 .مجازات است

 
 38اصل 

ـ  كرد، عمنيا از اقامت در محل دلخواهش        و   هيچ يك از ايرانيان را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد            ي يا به اقامت در محل
 .دارد در مواردي كه قانون مقرر مي مگر ،مجبور ساخت

 
 39اصل 

 .هيچ حقي را نميتوان بر خالف مباني و هدفهائي كه موجب آن شده مورد استفاده قرارداد
 

 40اصل 
 .كند مالكيت شخصي كه از راه مشروع به دست آيد محترم است و حدود آن را قانون معين مي

 
 41اصل 

 .مگر به تصويب قانون و پرداخت قيمت عادله آن. مي از صاحبش گرفتهيچ ملكي را نميتوان به عنوان نياز عمو
 

 42اصل 
 .هر كسي حق دارد در حدود قانون از حمايت مادي و معنوي آثار علمي، ادبي، هنري و صنعتي خود برخوردار باشد

 
 43اصل 

 .دهدهيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار
 

 44اصل 
 .كند ضوابط به اجراي اين اصل را قانون معين مي. توان معطل گذاشت زمينهاي قابل كشت را بدون عذر موجه نمي



 ١٣٦

 
 45اصل 

 تبديل اراضي قابل كشت به غيركشاورزي ممنوعست مگر درموارد ضرورت به حكم قانون
 

 46اصل 
ها و آبهاي عمومي ديگر و اراضي موات و مراتع از اموال              رودخانهها و     منابع زيرزميني و دريائي و معادن وجنگل ها و بيشه         

 .شود برداري از آنها بوسيله قوانين معين مي عمومي است و نحوه اداره و بهره
 

 47اصل 
مالكيت خصوصي در صنايع كشاورزي يا بازرگاني در صورتيكه وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومي شـود بـا تصـويب                      

 .گردد ، ملي اعالم ميمجلس شوراي ملي
 

 قوه مقننه : فصل ششم 
 مجلس شوراي ملي : مبحث اول 

 48اصل 
مصـوبات  . گـردد   شـوند تشـكيل مـي       مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه بطورمستقيم و با رأي مخفي ا نتخاب مي              

نـدگان را قـانون معـين       شرايط انتخـاب شـوندگان وانتخـاب كن       .  االجراست  اكثريت اين نمايندگان براي همه ملت الزم      
 .خواهدكرد

 
 49اصل 

انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل بعمل آيد بطوريكـه             . دوره نمايندگي درمجلس شوراي ملي چهار سال است       
 .جمهوري اسالمي در هيچ صورت بدون مجلس نباشد

 
 

 50اصل 
سال در صورت زياد شـدن جمعيـت كشـور،             ده ست وهفتاد نفر است و پس از هر       يعده نمايندگان مجلس شوراي ملي دو     

زرتشتيان و يهوديان كشور هر كدام يك       .شود  درهر حوزه انتخابي به نسبت هر صدوپنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي            
هـا بـازاء هـر        نماينده و مسيحيان دو نماينده جداگانه انتخاب مي كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اين اقليت                  

 .شود مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معين مي. نجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت يكصد وپ
 

 51اصل 
 . نمايندنمايندگان بايد پيش از رسميت يافتن مجلس به ترتيب زير سوگند نامه ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء 

نگهبـان دسـت    خورم كه     تعال و قرآن كريم وشرف انساني خود سوگند مي         امضاء كننده اين ورقه به خداوند قادر م        ،من"
آوردهاي انقالب اسالمي ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي باشم و وديعه اي را كه ملت به ما سپرده است بسان امينـي                       

 حفـظ حقـوق ملـت       در انجام وظايف وكالت تقوي پيشه كنم و همواره به استقالل و اعتالي كشور و              . عادل پاسداري كنم  
از حريم قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و بيان عقايد خويش جز به استقالل كشور و آزادي                       .پايبند باشم 

 ). اقليتهاي مذهبي اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد(".مردم نينديشم
 



 ١٣٧

 52اصل 
ها ودوره تصـدي آنهـا و امـور مربـوط بـه مـذاكرات و                   تعداد كميسيون  ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه را مجلس و        

 .گردد انتظامات مجلس بوسيله آئين نامه داخلي مجلس معين مي
 

 53اصل 
 به تقاضاي رئيس جمهـور  .شر شودنتمذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن در روزنامه رسمي م              

محرمانـه باحضـور همـه    جلسـه ي   رئيس مجلس يا ده نفر از نماينـدگان ممكـن اسـت    يا نخست وزير يايكي از وزراء يا    
در صورت اخير مصوبات اين گروه خاص از نمايندگان وقتـي معتبـر             . دنمايندگان يا باحضور عده خاص از آنها تشكيل شو        

 .است كه به تصويب مجلس برسد
 

 54اصل 
جلس را دارند و در صورتيكه مجلس الزم بداند مكلف به حضـورند   حق شركت در جلسات م     به انفراد  وزيران باجتماع يا     -

  وزيران ميتوانند مشاوران خود رانيز همراه داشته باشند.شود وهرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي
 

 ا ختيارات و صالحيت : مبحث دوم 
 55اصل 

 .تواند قانون وضع كندمجلس شوراي ملي درعموم مسائل و درحدود صالحيت مقرر در قانون اساسي مي
 

 56اصل 
. ام ملـت مسـئوليت دارد     مويض به ديگري نيست و هر نماينده در برابر ت         ف سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل ت         -

ا هيأتي واگذار كند، ولي درموارد ضرروي ميتواند اختيار وضع بعضي از            يشخص  به  مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را       
نمايد بصورت    در اين صورت اين قوانين درمدتي كه مجلس تعيين مي         .يسيون هاي داخلي خود تفويض كند     قوانين را به كم   

 .شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود آزمايشي اجرا مي
 

 57اصل 
 مفاد اين ماده مانع از تفسيري نيست كه دادرسان درمقـام          . است ملي    تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي       -

 .كنند  حق از قوانين ميتميز
 

 58اصل 
 . مليبناهاي دولتي واموالي كه جنبه نفايس ملي دارد قابل انتقال بغير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي

 
 59اصل 

  ملـي  به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلـس  شـوراي          ه  تغيير در خطوط مرزي كشور در صورتيكه ممكنست ك        
 .برسد
 

 60اصل 
 ومعـادن از    يياز تشكيل شركتها ومؤسسات عمومي واعطاي امتياز انحصار در امور تجارتي وصنعتي و كشـاورز              دادن امت 

 .طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوعست



 ١٣٨

 
 61اصل 

 . برسد مليالمللي وقراردادهاي ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراي هاي بين نامه ها ومقاوله عهد نامه
 
 

 62اصل 
  ملـي  استخدام كارشناسان ومستشاران خارجي از طرف دولت درحد احتياج وضرورت بايد به تصـويب مجلـس شـوراي                 

 .برسد
 

 63اصل 
 .گرفتن و دادن وام وكمكهاي بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد

 
 64اصل 

 15هاي قانوني به پيشنهاد حـداقل         طرح. شود  ن به مجلس شوراي ملي تقديم مي      لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيرا      
 .نفر از نمايندگان در مجلس شوراي ملي قابل طرح است

 
 65اصل 
كنند و به تقليل درآمد عمومي        هاي قانوني وپيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي             طرح

انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس خواهد بود كه در آن طريق جبران كاهش درآمد                  مي مي هاي عمو   با افزايش هزينه  
 .يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد

 
 66اصل 

تشـخيص  . تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مسلم اسالم و قانون اساسي مغايرت داشته باشـد                  نمي مليمجلس شوراي   
 . شوراي نگهبان قانون اساسي است بعهده144اين امر طبق اصل 

 
 67اصل 

 .مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص درهريك از امور كشور را دارد
 

 68اصل 
 .مگر هنگام جنگ به حكم قانون. برقراري حكومت نظامي ممنوع است

 
 69اصل 

 موظف به جواب است و جواب        آن وزير  ،اي از وزير مسئول درباره موضوعي از وظائف او سئوال كند            درهر مورد كه نماينده   
  .موجه نبايد بيش از ده روز به تاخير بيفتد مگر با عذر

 
 70اصل 

. ده نفر از نمايندگان برسـد   امضاءهاستيضاح در صورتي قابل طرح است كه ب    . توانند دولت را استيضاح كنند      نمايندگان مي 
مجلـس پـس از اسـتماع       .  يا وزير مسئول داده شود     پاسخ باستيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن، از طرف دولت            



 ١٣٩

در صورت اخير دولت معزول است و نخست وزيـر يـا وزيـر              . دهد  پاسخ دولت به دولت رأي اعتماد يارأي عدم اعتماد مي         
 .شود شركت كند تواند در هيئت دولتي  كه بالفاصله تشكيل مي مورد استيضاح نمي

 
 71اصل 

ناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار كرده يا به آرائي كه درمقام ايفاي وظائف نماينـدگي        نمايندگان مجلس را نميتوان به م     
اي مرتكب جنحه يا جناياتي مشهود شود بالفاصله  مورد تعقيب قـرار               ولي اگر نماينده  . آند تعقيب يا توقيف كرد      خود داده 

به شـرط      به ارتكاب جرم غيرمشهود باشد،     در صورتيكه نماينده متهم   . گيرد جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد         مي
 .گيرد سلب مصونيت تحت تعقيب قرار مي

 
 72اصل 

در دوران تصـدي نيـز در   . هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايداز مجلس رأي اعتماد بگيرد          
 .ندمورد مسائل مهم و مورد اختالف، دولت ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد ك

 
 73اصل 

هركس شكايتي از چگونگي اداره كشور يا شيوه قانونگذاي يا سياست قضائي داشته باشد، ميتواند به مجلس شوراي ملي                   
به دولت يا سياست قضائي باشد به         هرگاه شكايت درباه مجلس باشد بايد به او پاسخ كافي داده شود واگر راجع             . اعالم كند 

 .مورد رسيدگي قرار گيردشود تا  وزارت مسئول فرستاده مي
 

 74اصل 
 با توجه به مقتضيات     ،براي تأمين هرچه سريعتر رفاه عمومي و پيشبرد اصالحات بهداشتي، آموزشي، فرهنگي واقتصادي            

 استان، با نظارت شـورائي بنـام       يا بومي وجلب همكاري مردم در اين مقاصد، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان             
حـدود  . گيـرد   كنند صورت مـي     را مردم همان محل انتخاب مي       شهر، شهرستان يا استان كه اعضاي آن      شوراي ده، بخش،    

بايد رعايت اصول و حدت ملي و تماميت ارضي         كه  اختيارات، وعمل ونحوه نظارت شوراهاي مذكورو سلسله مراتب آنها را           
 .كند وتابعيت حكومت مركزي باشد، قانون تعيين مي

 
 ه قوه مجري: فصل هفتم 
 رئيس جمهوري: مبحث اول 

 75اصل 
المللي و ا جراي قانون اساسي است وتنظيم روابـط            رئيس جمهوري باالترين مقام رسمي كشور در امور داخلي وروابط بين          

 .قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد
 

 76اصل 
 .االصل و تابع ايران باشد رئيس جمهوري بايد مسلمان و ايراني

 
 77اصل 

رئيس جمهوري براي مدت چهارسال از راه مراجعه مستقيم به آراء عمومي انتخاب مي شود و انتخاب متوالي او تنها براي                     
 .يك دوره ديگر امكان دارد

 



 ١٤٠

 78اصل 
داوطلبان احراز مقام رياست جمهوري بايد آمادگي خويش را بطور رسمي اعالم كنند نحوه انجام  انتخاب رئيس جمهوري                   

 .كند  معين ميرا قانون
 

 79اصل 
ود، ولي هرگاه در دور نخست هيچيـك از داوطلبـان           يشرئيس جمهوري به اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب م         

 در دور دوم تنهـا دو نفـر از          ،شـود    چنين اكثريتي بدست آورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفتـه مـي                دنتوان
 ليكن اگر بعضي از داوطلبـان برنـده آن دوره، از            نند،ك  شركت مي  اند  ه  شتري بدست آورد  بي  داوطلباني كه دور نخست آراء    

گيـرد كـه بـيش از ديگـران رأي داشـته              شركت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از ميان دو داوطلبـي صـورت مـي              
 دوره انتخاب رئيس جمهوري      در نخستين  .كند  شوراي نگهبان قانون اساسي بر انتخابات نظارت ونتيجه را اعالم مي          .باشند

 . جمهوري را برعهده داردئيس نظارت بر انتخاب ر،شد نامه تشكيل مي انجمن عالي نظار كه طبق آئين
 

 80اصل 
نتخاب شـود ودر فاصـله انتخـاب        س جمهوري جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري ا            يئانتخاب ر 
ت جمهوري سابق، رئيس جمهوري پيشين وظائف رياست جمهوري را انجـام مـي              جمهوري جديد وپايان دوره رياس     رئيس
 .دهد
 

 81اصل 
هرگاه ده روز پيش از روز رأي گيري يكي از داوطلبان فوت كند، انتخابات به مدت دوهفته به تاخير ميافتد، اگر در فاصله                       

 .شود لت انتخابات تجديد ميدور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند مه
 

 82اصل 
اي كه باحضور رئيس ديوانعالي كشور  و اعضاي شـوراي نگهبـان قـانون                 رئيس جمهوري درمجلس شوراي ملي در جلسه      

 :مي كند شود سوگند نامه زير را قرائت وامضاء اساسي تشكيل مي
كنم كـه پاسـدار        و قرآن كريم سوگند ياد مي       بعنوان رئيس جمهوري در پيشگاه ملت ايران، به خداوند قادر، متعال           ،من"

 بـه مـردم و      قانون اساسي ونگاهبان دين رسمي كشور باشم و همه وجود و استعداد و صالحيت خويش را وقـف خـدمت                   
كـه   قانون اساسـي     ي از وعدالت سازم، از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق        اعتالء كشور و ترويج اخالق و پشتيباني از حق          

حراست از مرزها و استقالل سياسي و اقتصادي وفرهنگي كشـور از هـيچ               در    شده است حمايت كنم و     براي ملت شناخته  
اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر و ائمه اطهار عليه السالم قدرتي را كه ملت بعنـوان امـانتي                         

اشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسـپارم و از هـر    همچون اميني پارسا  و فداكار نگاهدار ب،مقدس بمن سپرده است 
 ."گونه خودكامگي بپرهيزم

 
  83اصل 

 ،رح در قانون اساسي   ص جزء موارد م   ،توشيح قوانين با رئيس جمهور است ولي خودداري او از توشيح قانون در مهلت مقرر              
مهلـت توشـيح قـانون ده روز از    . تاخير اندازدتواند اجراي قوانين را پس از انقضاي مهلت توشيح متوقف سازد، يا به                نمي

 .تاريخ ابالغ قانون به نخست وزير است
 

 84اصل 



 ١٤١

 مصوبات مجلس شوراي ملي را كه بر خالف قانون اساسي يااصول مسلم و احكام ،رئيس جمهور حق دارد در مهلت توشيح   
زگرداند، در اينصورت قانوني كه پس از شور   با ذكر داليل خود، براي اصالح و بررسي مجدد آن به مجلس با              بيند،  شرعي مي 

رسد، بايد ظرف مهلت مقرر به توشيح برسد و هرگاه رياست جمهوري آن را بـاز                  دوباره به تصويب مجلس شوراي ملي مي      
 . كند  مراتب را به شوراي نگهبان اعالم مي،هم متعارض با قانون اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي بداند

 
 85اصل 

 هرگاه رياست جمهوري اجراي قانون را به مصلحت نبيند، ميتواند تجديد نظر در آنرا بـا ذكـر داليـل از                      ، مالي نيز  در امور 
بايد تـا پايـان مهلـت توشـيح     نيز درخواست تجديد نظر  . مجلس بخواهد ولي پس از تصويب مجدد بايد آنرا توشيح كند          

 .انجام شود
 

 86اصل 
شود، مهلت توشيح قانون از  اي به همه پرسي گذارده مي    نامه يا اليحه    ، تصويب عهد  در موارديكه به پيشنهاد رئيس جمهور     

 .شود كه نتيجه همه پرسي بوسيله شوراي نگهبان اعالم گردد تاريخي آغاز مي
 

 87اصل 
 .رئيس جمهور نخست وزير را انتخاب مي كند

 
 88اصل 

 .رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت مسئول است
 

 89اصل 
هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شوراي ملي اختالف نظر بوجود آيد و توافق ممكن نگردد، رئـيس جمهـور ميتوانـد از راه                        
همه پرسي، انحالل مجلس شورا را به تصويب ملت برساند و در صورت انحالل بايد بالفاصله انتخابات جديد مجلس اعالم                    

رئيس جمهـور در هـر      .  طي شش هفته از تاريخ انحالل، كارخود را آغاز كند          و ترتيبي داده شود كه مجلس جديد حداكثر       
 .توا ند از اين حق استفاده كند ي رياست جمهوري فقط يكبار مي دوره
 

 90اصل 
همچنين رئيس جمهور حـق دارد در حـدود         ،  اعالم عفو عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است            

 .ا تخفيف دهدقوانين مجازات محكومات ر
 

 91اصل 
 .ها وعناوين افتخاري دولت با رئيس جمهور است اعطاي نشان

 
 92اصل 

كند و استوار نامه سفيران كشورهاي بيگانـه را           هاي بيگانه را امضاء مي      رئيس جمهور استوار نامه سفيران اعزامي به كشور       
 .پذيرد مي
 

 93اصل 



 ١٤٢

 رئيس كل ستاد ارتش جمهوري اسالمي به پيشنهاد هيأت وزيـران و             . رئيس جمهور است   بافرماندهي كل نيروهاي نظامي     
 .شود تصويب رئيس جمهور تعيين مي

 
 94اصل 

المللي بـا رئـيس       هاي بين   هاي مربوط به اتحاديه     ها و همچنين امضاي پيمان      هاي دولت ايران با ساير دولت       امضاي عهدنامه 
 .شود س شوراي ملي انجام ميجمهور يا نماينده قانوني او است كه پس از تصويب مجل

 
 95اصل 

اعالن جنگ ومتاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است مگـر در مـوارد فـوري و                         
 .گيرد اضطراري  كه رئيس جمهور با مشورت هيأت وزيران تصميم مي

 
 96اصل 

شود نظرهـاي خـود را        ست وزير در مجلس قرائت مي     تواند از طريق پيامي كه توسط نخ        رئيس جمهور در صورت لزوم مي     
 .گيرد باطالع نمايندگان برساند اين پيام مورد بحث قرار نمي

 
 97اصل 

 وزيـر، رئـيس     نخسـت :  شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهـوري مركـب از            ،در مورد غيبت يا بيماري رئيس جمهور      
دهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور بـراي مـدتي             جام مي  وظائف او راان   ،مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور      

 .پيش از دو ماه نباشد
 

 98اصل 
 وظـائف   ،گيري رئيس جمهور يا بيماري طوالني و يا ساير موجباتيكه مانع از اجراي وظائف وي شود                 درصورت فوت يا كناره   

ت به مصوبات مجلـس و اقـدام بـه همـه            وا ختيارات رئيس جمهور باستثناي اختيار مربوط به درخواست تجديد نظر نسب           
پرسي موقت با شوراي موقت رياست جمهوري است و اين شورا حداقل يكماه وحداكثر پنجاه روز پس از احراز آن نسبت                     

 .كند به انتخاب رئيس جمهور جديد اقدام مي
 

 99اصل 
 را استيضاح كرد يـا تجديـد        توان دولت   درمدتي كه وظائف رئيس جمهور بعهده شوراي موقت رياست جمهوري است نمي           

 .نظر در قانون اساسي را عنوان كرد
 

 100اصل 
 . گردد هرگاه رئيس جمهور الزم بداند، جلسه هيأت وزيران در حضور وي وبرياست او تشكيل مي

 
 101اصل 

هـا را بـر       رسد و در صورتيكه مصـوبه       نامه دولت، پس از تصويب هيأت وزيران باطالع رئيس جمهور مي            نامه و آئين    تصويب
 .خالف قوانين بيابد ميتواند براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند

 
 102اصل 



 ١٤٣

 مجلس شوراي ملي بايد به ا تهام او رسيدگي كند           ،جمهور به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشورمتهم شود        چنانچه رئيس   
يوان عالي كشور به اتهـام رسـيدگي و بـر           د و اگر سه چهارم همه نمايندگان مجلس رأي به تعقيب اودادند هيأت عمومي            

تا صدور رأي نهائي ديـوان عـالي كشـور          ،  پس از رأي مجلس به تعقيب     . مي كند   مجازات او را معين    ،طبق قوانين عمومي  
 .رئيس جمهور از مقام خود معلق است و وظائف او را شوراي موقت رياست جمهور انجام مي دهد

 
 هيأت وزيران : مبحث دوم 

 103اصل 
اداره . شـوند    به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين وبراي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مـي                   زراءو

هاي كشوري و لشگري با اين هيأت است تعداد وزيران و             امور كشور بعهده هيأت وزيران و مسئوليت اجرايي كليه سازمان         
 .كند حدود صالحيت هر يك از آنان را قانون معين مي

 
 104اصل  

رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و بـا اتخـاذ تـدابير الزم بـه هماهنـگ سـاختن                           
نخست . پردازد و با همكاري وزيران خط مشي سياسي دولت را تعين و اجراي قوانين را تامين ميكند        هاي دولت مي    تصميم

 .ان استوزير در برابر مجلس مسئول اقدامات وزير
 

 105اصل 
ماند استعفاي دولت بـه رئـيس جمهـور  تقـديم      نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي       

 .مي دهد  به وظائف خود ادامه،شود و تا تعيين دولت جديد مي
 

 106اصل 
 .االصل و تابع ايران باشد يتواند به مقام نخست وزيري و وزارت برسد مگر اينكه مسلمان  و ايران هيچكس نمي

 
 107اصل 

دهد كه در اجراي وظائف خـود          هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است و تا زماني به كار خود ادامه مي                 - 
 .مورد اعتماد مجلس باشد

 
 108اصل 

 ولـي هرگـاه پـس از ابـراز          ،نخست وزير ميتواند با تصويب رئيس جمهور وزيري را عزل كند وديگري را بجاي او برگزيند               
 .اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدداً تقاضاي رأي اعتماد كند

 
 109اصل 

رسـد    هريك از وزيران مسئول وظائف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه بتصويب هيـأت وزيـران مـي                    
 .مسئول اعمال ديگران نيز هست

 
 110صل ا

 هيأت وزيران حق دارد براي      ،شود  هاي اجرائي قوانين مي     نامه  كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين         عالوه بر مواردي  
نامـه و نظامنامـه بپـردازد،      و آئين نامه هاي اداري بوضع تصويب انجام وظائف اداري و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمان      



 ١٤٤

 هريك از وزيران نيـز در حـدود وظـائف خـويش و     ،اه نبايد با متن وروح قوانين مخالف باشد  ولي مفاد اين مقررات هيچگ    
 .نامه و صدور بخشنامه را دارد مصوبات هيأت وزيران، حق وضع آئين

 
 111اصل 

 .به اموال عمومي ودولتي و ارجاع آن به داوري موكول به تصويب هيأت وزيران در هر مورد است  صلح دعاوي راجع
 

 112اصل 
نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند، اتهام آنها درمجلس مورد رسيدگي                    

اسـت و    هيأت عمـومي ديوانعـالي كشـور          صالحيت قرارخواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي داد تعقيب متهم در          
 .است مجازات اين جرائم تابع قوانين عمومي

 
 113اصل 

 پس از تصويب مجلس شوراي ملـي، در         ،رسيدگي به اتهام رئيس جمهوري و نخست وزير و وزيران درمورد جرائم عمومي            
 .شود هاي عمومي دادگستري انجام مي دادگاه

 
 امور مالي : مبحث سوم 

 114اصل 
يـز بموجـب قـانون       موارد معافيت و بخشودگي و  تخفيـف ماليـاتي ن           ،شود مگر بموجب قانون     هيچ نوع ماليات وضع نمي    

 .شود مشخص مي
 

 115اصل 
هاي   نظام مالياتي بايد عادالنه و مردمي باشد و چنان برقرار شود كه هر كس از مواهب طبيعي بهره بيشتر برد، بار هزينه                     -

 .عمومي را بيشتر بدوش كشد
 

 116اصل 
صويب به مجلس شوراي ملـي تسـليم        شود از طرف دولت تهيه وبراي ت        بودجه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي         

 . مقرر در قانون خواهد بودمراتبهر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع . خواهد شد
 

 117اصل 
هـا در حـدود اعتبـارات         داري كل متمركز ميشود و تمـام پرداخـت          هاي مربوط به دولت در حسابهاي خزانه          كليه دريافت 

 .گيرد مصوب بموجب قانون انجام مي
 

 118 اصل
 .ديوان محاسبات كشور وسازمان واداره امور آن در تهران ومراكز استانها بموجب قانون تشكيل و تعيين خواهد شد

 
 119اصل 

 .مجلس شوراي ملي عده كافي بعنوان مستشار ديوان محاسبات به ترتيبي كه قانون معين ميكند انتخاب خواهد كرد
 



 ١٤٥

 120اصل 
از   انحـاء  هائي كـه بنحـوي از       تخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاه         ديوان محاسبات كليه حسابهاي وزار    

نمايد و مراقبت خواهـد       كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي و ياحسابرسي مي               بودجه كل كشور استفاده مي    
حسابها واسناد و   .  رسيده باشد  وجهي درمحل خود به مصرف     هر اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و        كرد كه هيچ هزينه   

 بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم             يغتفرآوري واليحه     مدارك مربوط را برابر قانون جمع     
 .نمايد مي
 

 ارتش : مبحث چهارم 
 121اصل 

 .ارتش جمهوري اسالمي پاسداري از استقالل وتماميت ارضي كشور را بعهده دارد
 

 122اصل 
شود، عبور يا اقامت نيروي نظامي خارجي از كشور تنها با رعايت              چ افسر و سرباز خارجي بخدمت نظام ايران قبول نمي         هي

 .مصالح كشور، آنهم با تشخيص و تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي ممكن است
 

 123اصل 
ه در آن هزينه خريد اسلحه بايد به صراحت معين          شود ك   هاي نظامي ساالنه از طرف مجلس شوراي ملي تصويب مي             هزينه

 .و ضرورت تهيه انواع آن توجيه شود
 

 124اصل 
 .هاي صلح آميز در ايران ممنوع است ونه پايگاه نظامي خارجي، هر چند بعنوان استفادهرگاستقرار ه

 
 125اصل 

 .ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است
 

 قوه قضائيه : فصل هشتم 
 126ل اص

تشكيل محاكم وتعيين صالحيت محاكم منوط به حكم قانون است          . محاكم دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است      
 .و كسي نمي تواند به هيج عنوان دادگاهي تشكيل دهد

 
 127اصل 

ازم و   اين قـانون لـو     138شوراي عالي قضائي در حدود اصل       . قوه قضائيه مستقل و رئيس جمهور ضامن استقالل آن است         
 .آورد ودر حفظ آن با رئيس جمهور همكاري مي كند مقتضيات اين استقالل را فراهم مي

 
 128اصل 

است برخي از شعب محـاكم عمـومي     ولي ممكن،ست اتشكيل محاكم اختصاصي جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوع    
 .دگي كننديبنوع خاصي از دعاوي رس

 



 ١٤٦

 129اصل 
 .شود رت بر اجراي درست قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي تشكيل ميديوانعالي كشور بمنظور نظا

 
 130اصل 

توان از مقامي كه شاغل آنند بطور موقت يا دائم بدون محاكمه و ثبوت جرم منفصـل كـرد يـا محـل           قضات محاكم را نمي   
تصويب شوراي عـالي قضـائي ممكـن        تغيير محل و سمت بازپرسان با       .خدمت يا سمت آنها را بدون رضاي آنان تغيير داد         

 .است
 

 131اصل 
دادگاه بايد حكم هر دعوي را با توجه به قوانين وساير منابع حقوق اعالم كند و نمي تواند بطور عموم رأي دهـد و قاعـده                          

 .بوجود آورد
 

 132اصل 
 و تخلف از اين اصل  ،ده است ها بايد مستدل وحاوي مواد قانوني و اصولي باشد كه بر طبق آنها حكم صادر ش                 احكام دادگاه 

 .شود موجب نقض حكم در ديوان كشور مي
 

 133اصل 
 .شود مگر آنكه با تشخيص دادگاه علني بودن مخالف نظم يا منافي عفت عمومي باشد محاكمات علني انجام مي

 
 134اصل 

 .يردگ رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه صورت مي
 
 

 135اصل 
ـ تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال و يا ت            قاضي موظف است حكم هر دعوي را در قوانين بيابد و نمي            ارض قـوانين از    ع

 .صدور حكم امتناع ورزد
 

 136اصل 
دت  عـرف وعـا    ،در مواردي كه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوق را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعـد شـرع                    

 .ضا دارد، حكم قضيه را صادر كندتمسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومي اق
 

 137اصل 
ا خـارج از حـدود      يهاي دولتي كه مخالف با قوانين         ها و نظامنامه    نامه  نامه و آئين    ها مكلفند از اجراي تصويب      قضات دادگاه 

 .نه مقررات را از شوراي دولتي بخواهدهر ذينفعي حق دارد ابطال اينگوو وظائف قوه مجريه است، خودداري كنند 
 

 138اصل 
 .شود براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي



 ١٤٧

 و به كليه جرائم افسران ودرجه داران و افـراد و كارمنـدان شـهرباني وژانـدارمري در محـاكم                     نظاميان به جرائم عمومي    
 .شود عمومي رسيدگي مي

 
 139اصل 

ه امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغيير محل مأموريـت و تعيـين                     رشورايعالي قضائي ادا  
 : اين شورا مركب است از ،مشاغل وترفيع آنان و مانند اينها را بعهده دارد

 .سه نفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب آن ديوان
 .كند سال سابقه خدمت قضائي باشند به ترتيبي كه قانون معين مي ش نفر از قضائي كه داراي الاقل ده ش

 .رئيس ديوانعالي كشور كه رياست شوري را نيز بعهده دارد
 . دادستان كل كشور 

 .شوند سال انتخاب مي  شوري به مدت پنجياعضاي انتخاب
 .كند را قانون معين ميچگونگي تقسيم كار بين اعضاي شوري وسازمان آن

 
 140اصل 

حكم انتصاب رئيس ديوانعالي كشور و رؤساي شعب و مستشاران ودادستان كل كشور  به امضاي رئـيس جمهـور صـادر                      
 .رسد شود و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي مي
 

 ديوان عدالت اداري : فصل نهم 
 141اصل 

  واحقـاق  ،هـاي دولتـي     نامه  واحدها يا آئين  ،  راضات مردم نسبت به مأمورين    به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعت       
گردد، حدود واختيارات و نحوه عمـل ايـن ديـوان را بـا رعايـت                  حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري تأسيس مي        

 .كند  قانون تعيين مي،استقالل قوه قضائيه
 

 شوراي نگهبان قانون اساسي: فصل دهم 
 142اصل 
 شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب زيـر تشـكيل           ، از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن          ،ور پاسداري بمظ
 :شود مي

پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضات زمان هم باشند مجلس شوراي ملي ايـن پـنج نفـر را از                          
 .كند تخاب ميفهرست اسامي پيشنهادي مراجع معروف تقليد ان

سه نفراز قضـات ديـوان عـالي         هاي حقوق كشور و      شش نفراز صاحبنظران درمسائل حقوقي، سه نفراز اساتيد دانشكده        
 .شوند كشور كه بوسيله مجلس شوراي ملي از دو گروه مزبور اننتخاب مي

 
 143اصل 

 هر گروه دو نفـر بقيـد قرعـه          ازسال   شوند ولي در نخستين دوره، پس از پنج         سال انتخاب مي   اين اشخاص براي مدت ده    
 .ممكن نيست رياست شورا به انتخاب اعضاي آن است  وانتخاب مجدد اعضاءمي يابندتغيير 

 
 144اصل 



 ١٤٨

ا رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالي كشـور يـا دادسـتان كـل              يشوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد،          
 .يش از يكماه نگذشته باشدب قانون تاريخ توشيح مشروط بر اينكه از ،كند يدا مي صالحيت رسيدگي به قوانين را پ،كشور
 

 145اصل 
را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قـانون متعـارض بـا                   سندي  در صورتيكه شوري قانون     

گرداند و مجلس باتوجه به داليل ذكر شده          آنرا براي تجديد نظر با ذكر داليل تعارض به مجلس بر مي            ،قانون اساسي بداند  
 .آورد تجديد نظر بعمل مي

 
 146اصل 
 .معتبراست هاي شوراي نگهبان با رأي حداقل دو سوم اعضاء تصميم

 
 147اصل 
 . را نيز بعهده دارد) رفراندوم(عمومي    شوراي نگهبان نظارت برانتخاب رئيس جمهور مراجعه به آراء-

ء عمومي بايد از طرف رئيس جمهور يا دو سوم از نمايندگان مجلس شـوراي ملـي باشـد و بـراي         درخواست مراجعه با آرا   
 .اجراء به شوراي نگهبان تسليم شود

 
 فصل يازدهم 

 148اصل 
هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران لزوم تجديد نظر در يك يـا چنـد                   

 را عنوان كنند، طرح يا اليحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيـأت وزيـران تهيـه و مـورد بررسـي                 اصل از قانون اساسي   
 اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تائيـد                ،شود  مجلس شوراي ملي واقع مي    

 .مشمول اين مطلب نيست ملت قرار گيرداصل اسالمي بودن نظام حكومتي كشور
 
 149ل اص

 .قبول مقام ديگر بمنزله استعفاي از مقام نخست است. هاي زير را دارا باشد تواند  بيش از يكي از مقام هيچكس نمي
 استانداري و فرمانداري، نماينـدگي مجلـس        ،رياست جمهور، نخست وزيري و نيابت آن وزارت و قائم مقامي ومعاونت آن            

تنها نخست وزير در مورد تصدي      . اسي، عضويت در شوراي عالي قضائي     شوراي ملي، عضويت در شوراي نگهبان قانون اس       
 .هاي ديگر از اين قاعده مستثني است  وزارتخانه

 
 150اصل 

جـز در مـورد عضـويت قضـات در شـوراي نگهبـان              (دادسـتاني    و  مقامات ياد شده در اصل پيش، با تصدي مقام قضـاء          
هر نوع شغل در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق بـه  و هرگونه وظيفه اداري دولتي و ) وشورايعالي قضائي 

است و نيز با رياست و مديريت عامل يا عضويت درهيأتهاي مـديره انـواع مختلـف شـركتهاي                     دولت يا مؤسسات عمومي   
ـ       دا نشگاه  هاي آموزشي در      سمت. خصوصي و يا وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي منافات دارد          ي از  ها و مؤسسـات علم

 .اين قاعده مستثني است
 

 :دوازدهم فصل 
 151اصل 



 ١٤٩

هـا تحـت      اين رسانه .  آزادي انتشار اطالعات بايد تأمين باشد      ،كه دولتي هستند  ) و و تلويزيون  يراد(هاي گروهي     در رسانه 
  .كند ترتيب آنرا قانون معين مي نظارت مشترك قواي سه گانه اداره خواهد شد و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥٠

  : 3ضميمه
 

 ميثاق
 شوراي جبهة مقاومت ملّي

 

 دكتر سيد ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور منتخب مردم
  

 بسم اله الرحمن الرحيم
 

     مردم ايران، زنان و مردان، گروه ها و احزاب سياسي طرفدار استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي، وقتي آخرين ضـربه                    
وارد گرديد و مدعيان در طريق هموار كردن راه وابستگي ها را ديدم، به آخرين پيام آقاي خمينـي                   ها به بازمانده آزاديها     

ايشان گفته بودند كه اگر به نابود كردن آزاديها اعتراض نكنم و بـا               . كه در كرمانشاه به اينجانب تسليم شد پاسخ رد دادم         
 شوراي قضائي و شوراي نگهبان و مجلس و هيئت وزيران و            باند حاكم از درِ سازش درآيم و بر تصرف نهادهاي قانون چون           

صحه بگذارم، رئيس جمهوري و فرماندهي كل قوا را هنوز هم حفظ مي كنم و اگـر چنـين                   ... روزنامه ها و راديو تلويزيون      
 مطلب كـه     ماهه اينجانب در فهماندن اين     17كوشش  ) يعني تا تهديد به توقيف و اعدام      (نكنم براي همه چيز ايستاده اند       

عناويني نظير رياست جمهوري و فرماندهي كل قوا براي خدمت به هدف هاي انقالب است كـه اسـتقالل و آزادي اسـاس         
كنند كه اين مقامهـا بالنفسـه اصـالت دارنـد و      شان را تشكيل مي دهند، بجايي نرسيد و همچنان گمان مي كردند و مي           

كساني كه خود چنين كرده اند چگونه مي توانند جز اين باور            . آنها كند انسان معتقد حاضر مي شود هدفها را قرباني حفظ          
كنند؟ بهر رو، وقتي استقالل و آزادي از بين رفتند و رژيم كنوني خاصه هاي رژيم پيشين را با سرعت بخـود پـذيرفت، و                         

قرار رژيم دلخواهشـان را از  محل ترديد نماند كه آمريكا با نفوذ همه جانبه دارد بدست حاكمان كنوني مخالفان واقعي است             
ميان مي برد در مقام انسان مسئول و منتخب و طرف اعتماد شما مردم بر آن شدم كه راه استقامت را در پـيش بگيـرم و              
براي نجات انقالب و تداوم آن اصولي كه پيش از انقالب پذيرفته شده بودند و طي دو سال و نيم از بين برده شدند، در اين          

نم و از همه بخواهم بدان بپيوندند، آنرا امضاء كنند و با تمام جان و دل در تحقق آن بكوشند و بدانند كه از      ميثاق تنظيم ك  
پيش از پيروزي انقـالب، از      . همان زمان كه در آنها اراده تسليم ناپذيري و پيروزي بوجود آمد، پيروزي بدست آمده است               

 دريافتني بود كه سياست آمريكا مبتني بر اسـتيالي رژيمـي بـا              مجموع عالئمي كه دشمن بدست مي داد اين معني قابل         
 . رژيم با ثبات دلخواه اين سياست بايد از دو مشخصه اصلي برخوردار مي شد. ثبات در ايران است

 مردم كشور بدان بعنوان يك ضرورت و تقدير گردن گزارند يعني نيروهاي فعال جامعه كـه مخـالف سـيادت آمريكـا                       -1
 . بروند و زمينه اجتماعي عمل نيز پيدا نكنندهستند از بين

نه شـاه   : اجراي اين سياست، در مرتبه اول بسته به تحقق شعار آمريكا بود           .  ساختهاي وابستگي را حفظ و تحكيم كند       -2
 .به مثابه نيروهاي توان يافته حاكم و نه خميني به مثابه بيان نيروهاي مخالف سيادت آمريكا

 سياسـي و انطبـاق بـا رژيـم          -اما خميني به مثابه مرجع ديني مردم جز از راه ديگرديسي ديني             تكليف شاه معلوم بود،     
هايي كه بطـور   از اينرو در تحليل   . اين امر نه امروز كه هم از ابتدا بر اين جانب آشكار بود            . دلخواه آمريكا، قابل حذف نبود    

آنچه آنروز از راه عملي قابل تحصـيل بـود          .  مي كردم  مرتب، تهيه و در دسترس ايشان مي گذاشتم، بر اين واقعيت تكيه           
 :اينكه كه دو سال و نيم از عمر رژيم مي گذرد بر همگان ملموس است

 اين رژيم نه تنها از وابستگي ها نكاسته است، بلكه بر كم و كيف آن افزوده است، بعنوان نمونه بودجـه مصـوب سـال                          -1
 .حاضر است كه بيانگر كمال وابستگي است
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و اينك  ! اين رژيم در زمينه اسالم و آزاديها آن چنان دچار دگرگوني شده، كه رژيم شاه سابق آرزو كردني گشته است                    -2
بارهـا هشـدار    .  اجتماعي يعني نيروهاي سياسي مخالف استقرار رژيم دلخواه آمريكا اسـت           -در كار حذف موانع سياسي      

اما قدرت در جريان تمركز خويش احكام خـود را  . ف مي شوندداده بودم، كه حذف كنندگان، خود بحكم قانون حذف، حذ       
و اگر بخواهيم بدانيم از شخصيت ها و گرايش هاي سياسي، كدام منحـرف شـده انـد                  . بر مجريان ناتوان تحميل مي كند     

م و كافي است اصولي را كه در پاريس از  سوي آقاي خميني اظهار شدند و اينجانب در تدوين آنها شركت فعـال داشـته ا                      
آن اصول را موانع دستيابي آمريكا به هدفهايش تلقي مي كردم، از نو به ياد آوريم و ببينيم چه كسي و چه گرايشهائي كه                        

 : آنها را زير پا گذاشتند و عمالً به خدمت سياست آمريكا در آمدند
ياسي و اقتصادي و فرهنگي، و      استقالل س .  اصول اول كه حكومت اسالمي بايد بر آن استوار مي شد، اصل استقالل بود              -1

نتيجه اجتماعي آن تغيير ساخت اجتماعي جامعه در جهت حذف قشرها و گروه هاي صاحب امتياز كه موجوديت خـود را                     
 .وابستگي بدست مي آوردند

الزم به يادآوري است كه مشاوران آقاي خميني از داخل كشور به ايشان خاطرنشان مي ساختند كه رژيـم شـاه رفتنـي                       
خواسـت   به شرط اينكه ايشان به آمريكا حمله نكنند بنابراين دو خط از ابتدا وجود داشت خطي كه حـداقل نمـي                    است  

آمريكا برود و خطي كه رژيم شاه را در بن بست مي ديد و معتقد بود، ايران در وابستگي نه تنها امكان رشد ندارد، بلكـه                          
يـا تحكـيم   (طلبـي بـا آمريكـا       ي ترديد نمي گذارد كه خط تفـاهم       آنچه بر انقالب گذشته است جا     . امكان بقاء نيز ندارد   

امروز همه مي دانند كه آمريكايي ها به همه مراجعـه      . بر رهبري انقالب حاكم شد    ) وابستگي با تظاهر به مخالفت با آمريكا      
ك سـخن هميشـگي     ي. آنها كه سازش را پذيرفتند معلوم شدند و آنها هم كه سازش را نپذيرفتند معلوم شدند               . كرده اند 

شناسند و نه يك سياستمدار متخصـص قطـع و وصـل             اينجانب به آقاي خميني اين بود كه مردم شما را مرجع ديني مي            
جاي تأسف بسيار است كه وي اين سخن را نشنيد و با اسالم و كشور و شخصيت خويش كرد آنچه                    . هاي داخلي و خارجي   

 .كرد و مي كند
 ايران است، كوشش انقالبي براي سد كردن راه بر آمريكا در سياسـت اسـتقرار رژيـم                  بهر رو، كوشش براي نجات انقالب     

آن نيروهاي سياسي   . وابستة با ثبات بايد با اصل قراردادن استقالل و قبول برنامه جامع براي دست يابي بدان آغاز بگيرد                 
 يعني نپذيرفتن سلطه هـيچ ابرقـدرت        و گرايش هايي حق دارند در اين كوشش شركت كنند كه با تمام وجود به استقالل               

خارجي در همه زمينه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي، باور داشه باشند و در فعاليت سياسي داخلي به هـيچ رو پـاي                        
نه تنها تجربه انقالب ما بلكه تجربه نيم قرن اخير كشورهاي ديگر اين واقعيت را               . سياست هاي خارجي را به ميان نكشند      

ي گرداند كه وقتي بجاي اجراي برنامة استقالل سياست خارجي به مثابه حربه اي بكار گرفته شد براي كسب                   بر ما عيان م   
كوبيدن مخالفـان بعنـوان داشـتن       (قدرت انحصاري و از ميدان بدر كردن معارضان آن سياست دير يا زود استفاده منفي                

 . د با آن سياست مي دهدجاي خود را به استفاده مثبت يعني زد و بن) تمايل به آن سياست
هـم در   .  آزادي به مثابه بازتاب استقالل در سياست خارجي، بعنوان پايه دوم جمهوري اسـالمي پذيرفتـه شـده بـود                    -2

پاريس ذيل كلمه آزادي و در تفسير آن، اين اصول از زبان آقاي خميني در دهها اعالميه و مصـاحبه آمـد و در سرتاسـر                          
 :ثاق مردم ما، روشنفكران و نيروهاي سياسي با رهبري گفتجهان نشر يافت و در واقع مي

سـخني از اسـتبداد و حتّـي        .  آزادي بيان و لغو انواع سانسور، آنروزها اسالم دين حاكميت يك گروه تلقي نمي شد               -الف
ايجـاد زمينـه    ما با اطمينان از حقانيت اسالم و اتكاي اين دين به علم، لغو همه سانسورها را بـراي                   . واليت فقيه نمي شد   

مي گفتيم اسالم با برداشتي كه از رابطه ماديت با معنويت، بدست مـي              . تجلي اسالم به مثابه روش رشد الزم مي شمرديم        
دهد راه بيرون رفتن جامعه هاي بحران زده عصر حاضر است و بحران زده ها از اين واقعيت آگاه نمي شـوند مگـر وقتـي                          

و امروز حال و روز اين آزادي را همه مي بنند، مـي             .  آزادي بيان كامل حكمروا شود     سانسور و همه سانسورها لغو گردند و      
بينند كه جوانان و نوجوانان و حتي كودكان به دليل دادن شعار يا  پخش اعالميه و روزنامه، ياغي باغين مي شوند، اعـدام                        

 .مي گردند
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هـيچ نمـي    . اده است نزد آقاي خميني بروم و توبه كنم        هم اينجا جا دارد بگويم آقاي گيالني به انيجانب يك ماه فرصت د            
گويم كه توبه را بايد به درگاه خداوند كرد و نيز نمي پرسم كدام گناه را توبه كنم، بلكه با كمال ميل حاضرم از همـه گنـاه                    

اهنـد و عملـي     هاي كرده و يا ناكرده توبه كنم بشرط آنكه آقاي خميني، آقاي خميني پاريس بشوند و همان اسالم را بخو                   
 .بسازند و بدان مستلزم گردند كه در پاريس اظهارش مي كردند

بهر رو تجديد انقالب و بازگرداندنش به مجراي اصلي، بدون پاي بندي به آزاديها از جمله به آزادي بيان به معني لغو همـه                    
ا بر كشور حاكم كنيم و آنها بزور مرام         ما نبايد از ياد ببريم كه اگر نخواهيم يك يا چند گروه ر            . سانسورها ممكن نمي شود   
ناگزير بايد به آگاهي و رشـد وجـدان         ) كه ناچار پاي قدرت خارجي و وابستگي را بميان مي كشد          (خويش را عملي سازند     

امروز كار گوسفند فرض كردن     . عمومي مردم و ارتقاء شعور ملتمان تكيه كنيم و اين امر با وجود سانسور ممكن نمي شود                
 ميليون رأي در انتخابات رياست جمهوري مي        15ر بجايي رسيده است كه آقاي خميني بنا بر مسموع گفته اند             مردم كشو 
 ميليون كه بايد با انواع تهديدهاي ديني و غيره رأي بدهند، الزم نيست بدانند چرا بايد رأي بدهند و به               15اما اين   . خواهم

 وضع بدتر از آنچه در رژيم شاه بود نيسـت؟ مـا شكسـت آن رژيـم را                   !چه كس و براي اجراي كدام برنامه بايد رأ بدهند         
اگر بخواهيم راه را بر عمال آمريكا ببنـديم و در  . شكست رژيم خميني نيز از مدتها پيش بر همه آشكار شده است . ديديم

 سانسورها سـرانجام    اين جهان بتوانيم با استقالل زندگي كنيم چاره جز ارتقاء شعور عمومي نيست و آنهم بدون لغو همه                 
 .نمي گيرد

در پاريس اين امر براي خميني مسلم مي نمود كه در اين جهان نمي توان برخورد عقايد و آراء را را                      .  لغو گناه عقيدتي   -ب
... بنابراين روش دفاع از اسالم، مطلقاً دادگاههاي انقالب و اعـدام و شـكنجه و                . محدود كرد، چه رسد به از بين بردن آنها        

خود ايشان مكرر مـي     . ما با اطمينان خاطر تام مي گفتيم كه در جمهوري اسالمي زنداني سياسي نخواهيم داشت              . تنيس
با ورود به ايران و ايجاد دادگاه انقالب، بر اينجانب روشن بـود كـه               . گفتند كه رژيم شاه بجاي هر چيز زندان ساخته است         
اينست كه هم از ابتـدا بـا آن و نحـوه          . بخانه مغزها تبديل خواهد شد    اين دادگاه سرانجام به دستگاه تفتيش عقايد و قصا        

هاي عادي محاكمه كرد تا هم منزلت انسان         كارش مخالف بوده مي گفتم حتماً مهره هاي اصلي رژيم شاه را بايد در دادگاه              
ي حقايق مربـوط بـه رژيـم        و حاكميت قانون از ابتدا استقرار پيدا كند و هم نسل امروز از طريق محاكمه هاي علني، تمام                 

. پيشين خصوص حقايق مربوط به حاكميت مطلقه آمريكا بر سرنوشت كشورش را بداند و اين دومين دليل مهمتـر اسـت                    
به دفعات راجع به آن با آقاي خميني صـحبت و           . بارها درباره اين دادگاه و نحوه عمل آن در شوراي انقالب اعتراض كردم            

در ماههاي اول رياست جمهوري بنا بر حـذف         . ر در اين باره نوشته ام كه همه موجود است         اعتراض كردم و نامه هاي بسيا     
اما بتدريج قدرت سياسي متمركزتر مي شد، اين دادگاه به مثابه ابزار انزجار مخالفان سياسـي جديـد،            . اين دادگاه ها شد   

را از  ... كه هرگونه امنيت سياسي، فكري، شغلي       تا اينكه امروز كار را  بجايي رسانيده است          . بيشتر مورد توجه قرار گرفت    
بنا بر اين واقعيت ها، بازگرداندن انقالب به مسير اصلي خويش و به عنوان قدم اساسي براي جلـوگيري از                    . بين برده است  

ري در جمهـو  . استقرار رژيم وابسته به غرب، چاره جز اين نيست كه اين وجوه آزادي پذيرفته و اجراي آنها تضمين گردد                  
 .جرم سياسي به معني عقيده به اين و يا آن مرام وجود نخواهد داشت و به اين عنوان زندان و زنداني نخواهيم داشت

اعدام و هرگونه مجازات به گناه عقيده وجود نخواهد داشت حتي همه كسانيكه  در رژيم شـاه سـابق و در رژيـم فعلـي                          
 .وند در دادگاههاي عادي محاكمه علني خواهند شدبداليل سياسي مرتكب جرم حتي جرم قتل كودكان مي ش

 در پاريس نه تنها پذيرفته و قبول شده بود كه هر صاحب عقيده اي حق بيان عقيده خويش را دارد، پذيرفته نيز شده                        -ج
 آزادي فتوايي نيز پذيرفته شود و هيچ كس تصور نمي كرد كـه كـودك و               . بود كه حق مخالفت با عقيده دولت را نيز دارد         

 .ممنوع كرده است، تيرباران كنند» ولي«نوجوان و بازاري را به گناه شركت در تظاهراتي كه 
غـرب  (به اين مطالب نمي پردازم كه از عناصر يونان زدگي           . وارد اين بحث نمي شوم كه اين امور در اسالم هست يا نيست            

ل شود، مي گويم برداشت مـا از موقعيـت          يكي اين سخن است كه، عدالت آنست كه موافق نظر حاكم عم           ) زدگي تاريخي 
و خدشه دار كردن اصالت رأي عمومي در امور كشور،          » تكفير«زماني و مكاني جامعه خودمان اين بود كه استفاده از حربه            

قرباني كردن اسالم و ناتوان كردن آن در حل مسائل و مشكالت امروز جامعه اي است كه از راه انقالب مي خواهد خـود را            



 ١٥٣

آقاي خميني كه اين معنا را هم پذيرفته بودند و هم بارها اظهار كردند و باز هم با تمـامي تالشـي كـه كردنـد                          . ازدرها س 
بنابراين آنچه دادگاههاي انقـالب مـي       . نتوانستند مانع از گنجانده شدن اين معني به صورت اصل در قانون اساسي بشود             

س و به داليل بسيار، عمل عناصر نفوذ يافتـة سياسـت آمريكـا در      كنند مخالف قانون اساسي و مخالف مواضع متخذ پاري        
بنابراين بازگشت به مفاهيم و ارزش هايي كه انقالب بر اسـاس آنهـا              . دستگاه حاكمه امروز و موجب فناي اسالم مي گردد        

 :واقعيت پيدا كرد به اين است كه
 . رأي و آزادي اجتهاد حق مقدس و همگاني استهيچ حزب، گروه و شخصيتي حق انحصاري رأي و فتوا را ندارد و اظهار

تـوان   حق احزاب و گروه ها و افراد است و احدي را نمي           ) در صورتيكه مانع اجرا نشود    (مخالفت با رأي و فتوا و حق قانون         
ـ                   . از اين حق محروم كرد     وري رويه ايكه در استبداد ديني يا استالينيزم يا فاشيزم بكار رفته است و مي رود در ايـن جمه
نه تنها قوه مجريه نمي تواند اشخاص را به صرف مخالفت و اجتماع يا هرگونه مخالفت مساعدت آميز                  . جرم تلقي مي شود   

 .ديگر باغي با غين يا بي غين تلقي كند، بلكه موظف است اسباب بروز و ظهور عقايد مخالف را فراهم آورد
زاديهاي بسيار ديگري در پاريس از زبان ايشان آورده شـده اسـت             آ. البته آزاديها در همانها كه آوردم خالصه نمي شوند        

نظير آزادي پوشش براي زن و مرد، آزادي تحصيل، آزادي فرهنگي اقوام، آزادي انجام فـرايض مـذهبي بـراي مـذاهب                      (
ـ   . كه همه امروز پايمال شده اند...) مختلف و    ربه هـايي  اين آزاديها به اسم اسالم پايمال شده اند و سـلب شدنشـان از ض

اگـر  . اعاده همه اين آزاديها براي ساختمان يك جامعه توحيدي ضرورت تام و تمام دارند             . است كه به اسالم وارد شده اند      
ما با تأكيد اصرار آزاديهاي باال را مورد توجه قرار مي دهيم براي اينست كه مي دانيم آزاديهـاي ديگـر و نـابرابري هـاي                          

 .ستگي ها، همة باليايي هستند كه با از بين رفتن آن آزاديها بر سر جامعه مي كوبنداقتصادي و فرهنگي و انواع واب
 در قلمرو سياسي در پاريس پذيرفته شده بود كه در اسالم شخص حكومت نمي كند، قانون حكومت مي كند بنابراين                     -3

مت اشخاص به صرف تعلق بـه يـك         پذيرفته و از امور بديهي بشمار مي آيد كه اگر اجراي قانون اسالم تضمين گردد حكو               
بنابراين خود ايشان به صراحت تمام اظهار كردند كه وقتي به ايران بازگشتند به قـم خواهنـد                  . قشر خاص ضرورت ندارد   

در پاريس به آقاي حبيبي گفته بـودم كـه قـانون            . رفت و بكار خويش مشغول خواهند شد و به نظارت اكتفا خواهند كرد            
. ان نيز مشغول شد و قسمت به قسمت نزد ايشان مي برد و مورد بحث و تصويب قرار مي گرفـت                    اساسي تهيه كنند و ايش    

پـيش  . آن متن در قم نيز از سوي فضال و اساتيد حوزه بررسي شد و بعد با دوبار تجديد نظر به صورت پيش نويس در آمد                        
بود كه به قلم خويش نوشته بودند و موجـود  به نظر ايشان ايرادهايي رسيده    . نويس را هم ايشان و عم علماي ديگر ديدند        

اينجانب و آقاي بهشتي به نزد ايشان به قم رفتيم و از نُه مورد ايراد، غير از مورد مربوط به رياست جمهوري كه زن                        . است
ان تا مجلس خبرگ  . نباشد بقيه را حضوراً رفع كرديم و قرار شد اين مورد نيز در مجلس خبرگان مورد رسيدگي قرار بگيرد                  

باز وارد اين بحث نمي شوم كه دست كم نود در صـد علمـاي               . هيچ صحبتي از واليت فقيه نبود چه رسد به استبداد فقيه          
شيعه با واليت به معني حكومت سياسي يك فرد مخالف بودند و آن نيز از آثار يونان زدگي اسـت كـه مسـتقيم و از راه                           

ان، اعمال واليت جز از طريق رأي عمومي كه مستلزم رشد جامعـه  مي گويم در اين جه. كليساي مسيحي نفوذ كرده است 
رفتار امروز آقاي خميني كه حـق اظهـار نظـر را            . است، امكان ندارد و همانطور كه مي بينيم به استبداد فقيه مي انجامد            

نه تنها عدول   » لفقيه عاد «حتي از مراجع نيز سلب كرده است و اعدام دستجمعي كودكان و نوجوانان به دليل مخالفت با                  
ايشان از آرائي است كه در پاريس اظهار مي نمودند و در متون قانون اساسي كه تحت نظـر خودشـان تهيـه مـي شـد،                            
منعكس است، نه تنها عدول از همين قانون اساسي موجود است كه حدود و وظايف و اختيـارات ايشـان را معـين كـرده                      

نتيجة اينگونه واليت فقيه كه بـدترين اسـتعدادها   . ن ضربه ها به آنست   است، بلكه موجب بي اعتباري اسالم و سخت تري        
دسـتكم  (گروگـانگيري و نتـايج اقتصـادي آن         : نيز به گردش نمي رسند، همين وضعيتي است كه كشور پيدا كرده است            

 و استفاده   و جنگهاي داخلي و خارجي دليلي جز استبداد رأي ايشان         ) هشتاد ميليارد دالر ضرر محاصرة اقتصادي و جنگ       
اگر بحال و روزي كه اسالم در نظر نسل جوان كشور و مردم دنيا پيدا كرده است                 . گروه قدرت پرست از ضعف ايشان ندارد      

پـي مـي بـريم    ...) چه ديني، چه شاهنشاهي، چه ايدئولوژيك، چـه قـومي و          (توجه كنيم بيشتر بخاطر استبداد شخصي       
چون نظيـر ايـن   (ستلزم پايان بخشيدن به اينگونه واليت استبدادي است بلكه    بازگرداندن انقالب به مسير خود نه تنها م       
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ممنوع ساختن واليت استبدادي ) اجرايي كه پس از پيروزي استبداد بر قرار مي كنند نيز وجود دارد    » واليت«در  » واليت«
سالمي و از انقالب مشروطيت بـه       در اين جمهوري همانطور كه در جريان انقالب ا        . را نيز ضروري گرداند   ... حزب و جبهه و     

اين سو لغو استبداد پذيرفته شده بود هرگونه واليتي نه تنها از طريق آراي عمومي و اراده آزاد مردم كشور قابـل اعمـال                       
 .است و بس

 در پاريس اصل انتقاد پذيرفته شده بود و آقاي خميني انتقاد ديگران از خودش را نيز طلب مي كرد و بيـان آزادگـي                         -ع
در تهران پس از سخنراني عاشورا و حسينه ارشادف،به اين جانب گفت مقصود شما از اين حرف كه گفته ايـد                     . سالم بود ا
. بـوده اسـت   ) يعني ايشان (چهارده معصوم بيشتر نداريم و چهاردهمي هم غايب است اثبات تقصير و اشتباه درباره من                «

ين قصدي نداشتم اما مطالعه طوالني در همـه نظرهـايي كـه دربـاره               البته اين ظن در ايشان القاء شده بود و اينجانب چن          
چه در رژيم سابق و چه در رژيم كنـوني كـه   (حكومت تدوين شده اند و مالحظه نتايج معصوم شمردن شخصيت در ايران        

ق اعدام  بقول آقاي محمد گيالني آقاي خميني معصوم هستند و بناچار در مخالفت با ايشان، مخالف بزهكار و حتي مستح                  
و حزب در روسيه و كشورهاي نظير آن، جاي ترديد نمي گذارد كه حق با شيعه است كه معصـوم را غايـب شـمرد                         ) است

 .حاكم را اصل قرار دهد... است تا انتقادپذيري فرد يا گروه يا حزب يا جبهه و يا 
. اسـت ) و هر نـوع ديگـر     (حزب، جبهه   بنابراين بازگشت انقالب به مجراي اصلي، بمعني غير معصوم شناختن فرد، گروه،             

 .از رهبري حق مردم است و بايد مردم را بدين كار تشويق كرد) بمعني درست كلمه(نتيجه حاصل اينست كه انتقاد 
يك تجربه تاريخي به ما مي گويد كه تنها روش سياست موفق، روش تأليف گرايش هاي سياسي در يـك جبهـه متحـده                        

ورد قبول آقاي خميني بود، بلكه خود ايشان بيش از ديگران بر اين معني تأكيـد مـي كـرد و                  اين امر نه تنها م    . بوده است 
. در پاريس نيز بر اين نظر بودند      » از مناقشات موسمي صرفنظر كنند و متحد شوند       ... كه احزاب و گروه ها و       «اصرار داشت   

اين رويه سياسي واقع بينانه و      . د انقالب مي سازد   اما همانطور كه از نجف تا پاريس انقالب مي ساخت، از ورود به تهران ض              
و امروز بر حذف گرايش هاي اسالمي ناسازگار با اسـتبداد خـويش نيـز               . انقالبي را رها كرد و به تدريج به حذف نايل شد          

ا شاه سابق نيز از انقالب سفيدش ببعد، حتي در گرايش هاي وفادار به رژيم نيز بتـدريج روش حـذف ر                    . جازم گشته است  
اينست كه اگـر    . اين بالي بزرگ انقالب ما، بالي بزرگ انقالبهاي ديگر نيز بوده است           . اساس كرد و به آنروز افتاد كه ديديم       

 .بخواهيم انقالب و كشور را از سقوط نجات بدهيم بايد با سرعت تمام، به اصل مقبول بازگرديم
برخوردار نيسـت و حـق حـذف ديگـران را           » هژموني«در اين جمهوري هيچ شخصيت، هيچ گروه، هيچ چيزي از اولويت            

 .ندارد
    تمايل به ايجاد يك جبهه سياسي، تمايل اصلي شناخته مي شود و بر همه گرايشها و گـروه هـا و احـزاب معتقـد بـه                           

گروه هايي كه آماده شركت در اين جبهه        . استقالل و آزادي و جمهوري اسالمي، كوشش براي ايجاد اين جبهه فرض است            
حتي اگر تنها يك گروه آماده عمل است، بايد بمثابه نماينده يك جبهـه عمـل                . تند بايد بي درنگ آنرا تشكيل دهند      هس

 . كند و با تمام توان براي مشاركت دادن ديگران بكوشد
 .آقاي خميني از همه جلوتر و پيشتاز شده بود.  در پاريس خطوط سياسي بسيار ديگري نيز پذيرفته شده بود-6

در تهران اين سخن    . احبه اي گفت زن نه تنها مي تواند نماينده و وزير بشود بلكه مي تواند رئيس جمهور نيز بشود                  در مص 
در مجلس مؤسسان   . (پاسخ داد در آنجا بحكم مصلحت حرفهايي زده ام اما خود را ملزم به آنها نمي دانم                . را بيادش آوردم  

بـاز بـه ايشـان      ). هندس بازرگان همان حرف را مورد آن مجلس گفـت         و در حضور اعضاي شوراي انقالب از جمله آقاي م         
كنند و اعمـال خـود را بـر آن     خاطرنشان كردم كه مردم شما را مرجع مي شناسند و سخن شما را فتواي ديني تلقي مي          

. جـع دينـي  در طول تاريخ ايران همواره مي گفتند، سخن شاه دو تا نبايد بشود، چه رسد به سخن مر      . استوار مي گردانند  
مردم كدام سخن را بيان ديني تلقي كنند؟ سخن ديروز را؟ سخن امروز را؟ سخن فردا را؟ بهر رو در اين جمهوري بايد به                        
همان مواضع پاريس بازگشت و پذيرفت در جامعه اسالمي رشد پديدار نمي گردد مگر اينكه زنان شخصيت كامل خـويش                    

در مورد اقـوام    . ، اقتصادي و فرهنگي متناسب با اين شخصيت را پيدا كنند          را از هر لحاظ بدست بياورند و حقوق سياسي        
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در محدوده استقالل و تماميت و يكپارچگي       . گوناگوني كه مجموعه ملي ما را تشكيل مي دهند وضع به همين منوال است             
 .ا با خودشان باشدارضي كشور، بايد همه اقوام از حقوق برابر برخوردار گردند و اداره محلي بر اساس بنياد شور

در اوايل انقالب كوشش هايي بعمل آمد تا        .  در اداره سياسي جامعه يك اصل ديگر كه رويه بود و متروك شد شورا بود               -7
اما در برابر تمايل بـه      . شورا در قلمروهاي مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي بصورت روش اداره و رهبري اعمال گردد               

نه تنها رهبري سياسي كشور آنرا با حاكميت اسـتبدادي خـود سـازگار        . نياورد و متروك شد   استبداد فرد و گروهي دوام      
شوند و يا استبداد اعضاي شورا را        نمي ديد، بلكه شوراي متشكل نيز يا وسيله اعمال سياست هاي گروه هاي سياسي مي              

شورا بگذاريم چاره نداريم مگر آنكه اصولي را اينك اگر بخواهيم در اداره و هر نوع اداره اي اصل را بر              . برقرار مي ساختند  
 .كه پيش از اين آوردم با دقت و قاطعيت تمام اجرا كنيم

 تا وقتي كه طرد و نفي ملي گراها رويه شد، مورد قبول بلكه مورد قبول مؤكـد                  1340 يكي از اصول سياسي كه از سال         -8
در آخرين مصاحبه ايشان پيش از خـروج        . رانيت بود آقاي خميني بود پشت و روي يك سكه بحساب آمدن اسالميت و اي            

قبول ايرانيت به مثابه يك ملت با فرهنگ        . از نجف استقرار حكومت ملي را قدم اساسي استقرار حكومت اسالمي شمردند           
تاريخي و سرزميني كه حق دارد در آن با استقالل زندگي كند، محل هيچ ترديد نبود و نه تنها تضاد ميـان اسـالميت بـا                          

اينجانب خود در يكي از گزارشـهاي تحليلـي كـه بـراي             . ايرانيت مالحظه نمي شد، بلكه دوئيت ميان اين دو قائل نبودند          
ايشان تهيه مي كردم به شرح اين واقعيت كه تجربه اي تاريخي در همه دنيا از جمله ايران است پرداختـه ام، كـه شـرط                          

 :پيروزي هر انقالبي تحقق سه نياز اجتماعي زير است
نياز به مليت به معني پايان بخشيدن به تفرق و پراكندگي داخلي و استقالل در قبال كشورهاي ديگر، نياز بـه اصـالحات                       

 اجتماعي به معني تغيير بنيادي مناسبات اجتماعي در جهت رهايي نسبي محرومان جامعه؛
 .نسان به آزادي و رشد و تداوم تاريخينياز به معنويت يا دين يا ايدئولوژي بعنوان بيانگر نيازهاي فوق و نياز ا

اينك اين نيازها، سركوفت شده اند و بازگرداندن انقالب به مجراي خـويش مسـتلزم بازگشـت از جملـه اصـل تفكيـك        
جز اينها اصول ديگري از جمله اصل انتخابات كه متضمن آزادي داوطلب شدن و آزادي               . ناپذيري اسالميت و ايرانيت است    

د، اصل حكومت لياقت و ضابطه بجاي حكومت رابطه كه رويه ديرينه در كشور بود، از بين بردن روابـط                    كامل رأي دادن بو   
به تركيب همين مجلس و دولت و حاكمان جديـد بنگريـد و         (شخصي قدرت كه متأسفانه تجديد شد و بدتر از دوران شاه            

 كه بايد مورد عمل قرار بگيرند، االّ اينكه اگـر           هم تجديد شد، همه اصولي هستند     ) روابطشان را با يكديگر در نظر بگيريد      
 .اصول باال به اجرا درآيند اين اصول نيز به طبع اجرا مي گردد

 با آنكه روشن است كه اجراي اصول باال و اجراي برنامه جامعه استقالل، نظام اقتصادي جديد را طلب مـي كنـد، الزم                        -9
چند سـال پـيش از انقـالب        . ين تغيير نيز در پاريس پذيرفته شده بود       ا. است به ضرورت تغيير نظام اقتصادي تأكيد شود       

 15وقتي از راه روش علمي به اين  واقعيت دست يافتم كه رژيم شاه در بن بست قرار گرفته است و رفتني است و حاصـل              
لعـه بـه آقـاي    سال تحقيق در زمينه مسايل ايران را بصورت مشكالت كشور و راه حل آن در آوردم و در نجف بـراي مطا                   

همان بيانيه جمهوري اسالمي ايران يا برنامه استقالل سياسي و اقتصـادي و             (خميني دادم، از نجف نامه آمد كه اين بيانيه          
در ماههاي اول انقالب هم  كوشش هايي براي قطع وابستگي هاي اقتصادي و تغييـر   . را منتشر كنيد  ) فرهنگي و اجتماعي  

اينك براي باز گرداندن انقالب به مجـراي اصـلي   . ا مثل بقيه امور متوقف و عقيم ماندند    ساخت اقتصاد كشور بعمل آمد ام     
خويش اصل قراردادن نظام اقتصادي اسالمي براي از ميان بردن هر گونه حاكميت اقتصادي گروهي بر گروه ديگر و پديـد                     

ركب ايـن اصـل را در اقتصـاد توحيـدي و           بلحاظ آنكه اجزاء م   . آوردن امكان برابري رشد افراد جامعه، ضرورت تمام دارد        
 .بيانيه آورده ام، در اينجا تفصيل نمي كنم

و غربزدگي جديـد و ايجـاد زمينـه         ) يونان زدگي ( در قلمرو فرهنگ، استقالل فرهنگي و رهايي از غربزدگي تاريخي            -10
. ورت چشـم نپوشـيدني اسـت   پديدار شدن انسان طراز نو، مبتكر، انسان مسئول، انسان آزموده و آموزش پذير، يك ضر           

معنويتي كه انقالب را به پيروزي رسـاند و بـا انقـالب پيـروز شـد، بـا              . بزرگترين انحراف انحراف در قلمرو فرهنگ است      
بنام مبارزه با غربزدگي، ركود و جمود فرهنگي        . حاكميت ماديت پست، واپسگرا، خشن و بغايت خشن از صحنه رانده شد           
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با اصـل قـرار دادن ظـاهر،    . ر تغييرهاي برق آسا، موجبات بدترين وابستگي ها فراهم گشتاصل قرار گرفت و در اين عص    
 .مغزها و تخصص ها مورد تحقير قرار گرفته و تارانده شدند

بازگرداندن انقالب به مسير خود نه تنها به معني گسترش هر چه بيشتر امكانها و تأسيسات آموزش و پرورش است، بلكه                     
 هاي آزادي براي انديشه و عمل است تا انسان مسلمان از راه ابتكار، فرهنـگ جديـد را كـه بيـانگر                       فراهم آوردن زمينه  

 .خواست عمومي همه محرومان و مستضعفان جهان است عرضه كند
نيك پيدا است كه اين جامعه      .  مقارن و مالزم با اصول فوق، تغييرات اجتماعي بمنظور دستيابي بجامعه توحيدي است             -11

تجربـه  .  توحيدي است كه در آن روابط بر اساس زور استوار نمي گردد و بنا بر اين سـاختمان آن ممكـن اسـت     بدانجهت
اينجانب از انقالب بدين سو و در مقام رئيس جمهوري و فرماندهي كل قوا برايم جاي ترديد نمي گذارد كه تغييرات سريع                      

اصول بـاال را نيـز بـر همـين          . كه زور را اصل قرار ندهيم     و مطلوب آنهم در محدودة قلمرو استقالل ممكن است بشرط آن          
و باور اين است كه تنها مردمان و گروه ها و افرادي مي توانند بعنوان پيشگام انقالب متحـد كننـد و                      . اساس تنظيم كردم  

يك برنامه جامع و اما اين اصول در اجرا محتاج    . عمل كنند كه اين ميثاق را بپذيرند و صميمانه براي تحقق آن تالش كنند             
بيانيه جمهوري اسالمي كه بر اساس واقعيت هاي كشور تهيه شده است و هنوز اين               . براي تحقق استقالل همه جانبه است     

واقعيت ها همانها هستند كه بودند، همان برنامه استقالل سياسي و اقتصادي و تغييرات بنيادي اجتماعي ناظر بر استقالل                   
 بدينسو مورد بحث با شركت      1351اين برنامه در خارج و داخل كشور از سال          . حيدي است در جهت پديد آوردن جامعه تو     

افسوس كـه   . گرايشهاي فكري گوناگون بوده است و همواره نيز از موافقت شركت كنندگان در بحث برخوردار شده است                
چگونه ممكن بود ايـن     . اهم نياورد تمايل به استقرار استبداد و انواع توطئه هاي داخلي و خارجي مجال براي اجراي آن فر               

برنامه اجرا شود وقتي اجراي آن نه تنها محتاج اجراي اصولي بود كه بر شمردم بلكه اجراي اين برنامه نفي نظامي بود كـه            
باورم اينست كه وظيفه اصلي هر انسان معتقدي اينسـت          . مي خواستند و مي خواهند و داشتند و دارند برقرار مي سازند           

ملت ايران با   . ببندد...) روسيه، اروپا، چين و     ( بر سلطه دوباره و همه جانبه آمريكا و نفوذ هر قدرت خارجي ديگر               كه راه را  
مالحظه اين اصول و پرس و جو از انحرافات و منحرفين، بايد يكپارچه براي عملي ساختن ايـن اصـول قيـام كنـد و بـه                           

 .م انواع زور پايان ببخشدو در يك كال... حاكميت انواع چماق ها، سانسورها و 
بنايم بر اين نبود كه بمانم و بايستم اما وقتي برايم تعيين شد كه اين انحرافات و كارهايي كه انجام مي گيرند، نخست بـه                         
حذف نيروهاي اصلي كه مخالف حاكميت آمريكا بر كشورشان هستند و سپس به اسقرار حاكميت ثابت و دوام آمريكـا از                     

 . انقالب مي انجامد، بر آن شدم كه بمانم و با تمام توان براي نجات انقالب و دين و كشورم بكوشمطريق جناحهاي ضد
اقتضاي رأي ملت بزرگ ايران، استقامت از سوي اينجانب و همه گروه ها و احزاب سياسي و دستجات و افرادي است كـه                       

با . ت جانبازي در پيروز گرداندن انقالب بكوشند      مي پذيرند برغم همه خطرها در اين كوشش بزرگ ياري رسانند و به قيم             
وجود وضعي كه با انحراف از خواست ها و مواضع انقالب بوجود آورده اند و با وجود جو اختنـاق و رعـب و وحشـت بـي                            
 از نظيري كه پديد آورده اند، به توانمندي نسل جوان كشور باور دارم و يقين دارم كه اين نسل پرتوان و پرتالش موانـع را        

 .پيش بر مي دارد و پيروز مي شود
 رئيس جمهور منتخب مردم ايران

 ابوالحسن بني صدر
 1360 تير 27
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 صص، گفتگو با هاشمي رفسنجاني،    ها ها و مصلحت   حقيقت(".استدالل ما را نپذيرفتند    امام ،وحانيت را محدود و ممنوع كنيم     ر ه ما ك
 )69 و 68
 1980 ژانويه 25 ،لوموند، جمهور،اريك رولو ايران بدنبال يك رئيس -187
 58 بهمن 3  اسالمي،انقالب -188
 58 دي 6 ،كيهان -189
 58 دي 30  اسالمي،الب انق؛221 ص ،2 جصد مقاله،  -190
 58 بهمن 2؛ انقالب اسالمي، 226ص ،2جصد مقاله،  -191
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 58 بهمن 6، انقالب اسالمي، 233-235 ص،2جصد مقاله، -193
 19ص،درس تجربه -194
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داده شـده بـود و        اي كه از طـرف وزارت اطالعـات ايـران سـازمان             هاي زنجيره   ديگر از قربانيان پروژه موسوم به قتل      نام برخي    -196
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مقامي، افتخارالسادات برقعي، پيـروز دواني،مجيـد شريف،معصـومه           محمدجعفر پوينده، سيامك سنجري، رضا مظلومان، فاطمه قائم       
عمادالدين باقي، نشـر    ،  2 و 1، جلد دموكراسي در ايران  تراژدي  اي نگاه كنيد به       هاي زنجيره   براي آگاهي بيشتر درباره قتل    .... مصدق و   

 &گزارش قتل ها و اعترافات سعيد امامي،عليرضـا نـوري زاده، نشـر بـاران       &.تاريكخانه اشباح، اكبر گنجي، انتشارات طرح نو      &ني
اي،عليرضـا    يـره هـاي زنج    هـا در پرونـده قتـل         ناگفته &نو  عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاكستري، اكبر گنجي،انتشارات طرح       

 زاده، نشر نيما نوري
صـدر، انتشـارات      بني  ، ابوالحسن   61 مقاله منتشره در روزنامه انقالب اسالمي در هجرت  در سال             35 توانايي و ناتواني، مجموعه      -197

 129، ص85انقالب اسالمي، خرداد 
 485، ص1اهللا منتظري، ج  خاطرات آيت-198
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 آقاي مهندس موسوي تلفن كرد كه خبرگـزاري اطـالع داده            ":خوانيم  مورد چنين مي  در خاطرات هاشمي رفسنجاني نيز در اين        -199

 دي  23خـاطرات   (".توطئـه اسـت   . است كه صادق طباطبائي در آلمان به اتهام قاچاق ترياك  بازداشت و با سپردن وديعه آزاد شده                 
ا مصونيت آقاي صادق طباطبائي موافقت كرده و         احمدآقا آمد و گفت گويا دادگاه دوسلدورف آلمان ب         ") 359، پس از بحران، ص    1361

عصر احمدآقا  ") 411، پس از بحران،ص   1361 اسفند   14خاطرات  .( "شود  در صورت آزادي به عنوان عنصر نامطلوب از آلمان اخراج مي          
، پـس   1361سفند   ا 20خاطرات  ( ". سال زندان شده است، ولي اكنون در ايران است         3آمد و خبرداد صادق طباطبائي غيابا محكوم به         

 )419از بحران،ص 
 . در ادامه كتاب به نقش او  و ماجراي سازش با نمايندگان ريگان و بوش پرداخته شده است-200
 143ص درس تجربه، -201
واقع مطلب اين است كه ما در اينكه دستخط اين نامه و همچنين برخي از نامه هايي كه اين اواخر به نام                       ":كند   منتظري نقل مي   -202
دهند كه ايـن خـط از امـام          منتشر شد از شخص امام باشد ترديد داريم، آنها هم كه اهل خط و خط شناس هستند تشخيص مي                  امام  

چون به دستگاه امام اعتمـاد      ،  نيست و متن آن هم با واقعيات جور درنمي آيد و مضطرب است، ما اول احتمال اين معنا را نمي داديم                    
 كه در اواخر عمر امام      6/1 ه را با ساير دستخط هاي امام مقايسه كردند مشخص شد كه خط نامه               اين نام   ولي بعدا كه دستخط    م،داشتي

نوشته شده بسا خط امام نباشد و چنانكه چندين نفر به نقل از جمعي از خصيصين بيت امام گفتند، نامه يا به خط آقاي حـاج احمـد                            
ه امام آورد و به مـن تحويـل داد، البتـه ممكـن اسـت امـالي ايشـان                     ولي آقاي انصاري به عنوان نام      ،آقاست و يا خط آقاي رسولي     

 )664،ص1 جاهللا منتظري، خاطرات آيت(".باشد
اهللا منتظري در مشكوك بودن انتساب ايـن نامـه بـه               براي مقايسه دستخط سيداحمد خميني با دستخط آقاي خميني و داليل آيت           

هـا و     منتظري در رابطه با جعـل صـحبت        . 1251-1247ها،صص  ، پيوست 2 ج اهللا منتظري،   ك به خاطرات آيت   .آقاي خميني همچنين ر   
 قائم مقام وقـت     (يكي از افرادي كه با من مربوط است و با آقاي فالحيان            ":گويد  سندهاي آقاي خميني توسط سيد احمد خميني مي       

ر كاري با امام داشتيم با احمد آقـا حـل   اين يكي دو سال آخر ما ه":كرد كه آقاي فالحيان گفت    هم مربوط بود نقل مي    )وزير اطالعات 
آمـديم   كرديم و بعد مي    رفتيم با احمد آقا مطرح مي      كرديم، ما اصال دسترسي به امام نداشتيم مي        كرديم و به اسم امام منعكس مي       مي

 )663ص1جاهللا منتظري، خاطرات آيت (."كرديم  به عنوان امام مطرح مي
 331،ص21،ج78 صحيفه نور،چاپ اول، پاييز ،6/1/68 مورخه نامه آقاي خميني به منتظري، -203
 86ص ،درس تجربه -204
 104ص،درس تجربه -205
 : اين جمله آقاي خميني نيز پيش از انتخابات شايان ذكر است-206
 از نسـبت    خواهم مى  و گروها و افراد      احزاب   از تمام  . را رد كنم     كسى   بناندارم  ، چنانچه   تأييد نمايم    از كسى    بنا ندارم   اينجانب"

متعهـد و     گروههاى  كه  هستم  بسيار مايل   و يا رد شود، ندهند، من       تأييد و يا تعيين    استفاده از آن  كه ، من  كانديداى خود به   دادن
 رعايـت    كمال آرامش را در تبليغ كانديداهايشان       هستند، درمبارزات انتخاباتى     اسالم   و خدمتگزار به     اسالمى  معتقد به جمهورى  

 )578ص،6ج،صحيفه نور(."نمايند
بـا احتسـاب   ( 29076884 راي از مجموع     20088388 كانديدا برگزار شد، سيد محمد خاتمي با         4 كه با    2/3/1376در انتخابات    -207

اي و محمـد محمـدي         ، سـيد رضـا زواره      88/24اكبـر نـاطق نـوري بـا           علـي .  درصد بانتخـاب شـد     09/69با  )  راي باطله  240916
 .اي بعد جاي گرفتنده در رده) شهري ري(نيك
 59 بهمن 6 ،كيهان -208
 260ص ،11صحيفه نور، ج  -209
 105 ص ،درس تجربه -210
 105همان، ص  -211
 58 اسفند 23 ،كيهان   -212
 58 اسفند 27كيهان ،  -213
 58 اسفند 25 ،كيهان -214
 108ص ، درس تجربه -215
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 46-45، ص"آقاي خميني و ديگرانصدر به  ها از بني نامه"، 1359 خرداد 1 صدر به آقاي خميني،  بنينامه -216
 59 فروردين 9  اسالمي، ، انقالب323 ص ،2،جصد مقاله -217
 59 مرداد 5  اسالمي،انقالب -218
 108 ص ،درس تجربه -219
 110 همان،ص-220
 59 بهمن 8 اسالمي،انقالب مقاله -221
 59 خرداد 29 و 25 اطالعات،-222
 .2/4/59كيهان، -223
 59خرداد 26جمهوري اسالمي، -224
 59 خرداد31عات،  اطال- 225
  كارشناسي ارشد بود و همزمان، با تحصيل در  در رشته علوم اجتماعي داراي درجه، در نجف آباد1317  تير3حسن آيت، متولد  -226

 .تا مرحله خارج فقه و اصول پيش رفت  حوزه علميه قم
 1360 ن حوزه علميه قم،، حسن آيت، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسي"چهره حقيقي مصدق السلطنه"ك . ر-227
 1383 مرداد 13 نقل از همشهري،-228
نشر كليدر، چـاپ اول، پـائيز    تهران، ي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، رضا گلپور چمركوهي،   شنود اشباح؛ مروري بر كارنامه     -229

 135 ص ،1381
 1379 ارديبهشت 23اي در نماز جمعه تهران ،  اهللا خامنه سخنان آيت -230
 توسط انتشارات انقالب اسـالمي چـاپ   "گذرد؟ جمهور چگونه مي   روزها بر رئيس   " جلد با همان عنوان    4رات روزانه در     اين خاط  -231

 .شده است
 59 آذر 24 انقالب اسالمي،ك به . براي مثال ر-232
 57 اسفند 6 ،كيهان -233
 59 خرداد 12 ،انقالب اسالمي -234
 60 ارديبهشت 19انقالب اسالمي، -235
 59 آبان 10، انقالب اسالمي -236
 58 تير 21  اسالمي،انقالب -237
 59 اسفند 16كيهان ،  -238
 60 خرداد 10 ،كيهان -239
 58 بهمن 16 ،، انقالب اسالميجمهوري  رياست تفويض حكم مراسمبني صدر در سخنان -240
 60 / 3/ 9 انقالب اسالمي، -241
 59 بهمن 8انقالب اسالمي،  -242
 60 خرداد 9انقالب اسالمي،  -243
 59 بهمن 16  اسالمي،  انقالب-244
 59 شهريور 17 انقالب اسالمي، -245
 59 دي 21 اسالمي، انقالب -246
 58 / 11 / 10 ،انقالب اسالمي -247
 22/11/59سخنراني مورخه  -248
 10صصدر، ، ابوالحسن بنيكار وگارگر در اسالم -249
 59 آبان 19 ،نقالب اسالميا   -250
 59 بهمن 23  اسالمي،انقالب -251
 60 ارديبهشت 8 ي، اسالمانقالب -252
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 60 ارديبهشت 18  اسالمي،انقالب -253
 59 دي 28انقالب اسالمي،    -254
 59 اسفند 19  اسالمي،انقالب -255
 19/3/59بامداد، -256
 59 آذر 25انقالب اسالمي،  -257
 60 خرداد 2 ،ميزان -258
 60 خرداد 9كيهان،  -259
 59 مرداد 13انقالب اسالمي،  -260
 60خرداد 9انقالب اسالمي،  -261
  59 آذر 29انقالب اسالمي،  -262
 59 آذر 29انقالب اسالمي، -263
 59 شهريور 3اطالعات، -264
 59 آذر 24انقالب اسالمي،  -265
 59 آذر 26انقالب اسالمي،  -266
 60 خرداد 2انقالب اسالمي،  -267
 59 بهمن 7سخنراني براي مردم اصفهان، انقالب اسالمي، -268
 59 بهمن 23انقالب اسالمي، -269
 58 شهريور 8المي،انقالب اس -270
 58 مرداد 25 ي،انقالب اسالم -271
 58مهر 7 ، انقالب اسالمي، 243 ص ،1،جصد مقاله -272
 59 آذر 7 اسالمي،انقالب -273
 59 آذر 20انقالب اسالمي،  -274
 59 آذر 20انقالب اسالمي، -275
 59 آذر 20انقالب اسالمي،  -276
 59 آذر 27انقالب اسالمي،  -277
 59 بهمن 6كيهان ،  -278
 29/8/59 مورخه خنرانيس -279
 60 ارديبهشت5  اسالمي،انقالب -280
 46 ص ،خيانت به اميد -281
 59 آذر 17  اسالمي،انقالب -282
 59 آذر 20انقالب اسالمي، -283
 59 آذر 30  اسالمي،انقالب -284
 67-66صدر به خميني و ديگران، ص هايي از بني ، نامه1359 تير 30، به آقاى خمينىبني صدر نامه  -285
 59 آذر 27ب اسالمي،انقال -286
 59 آذر 19انقالب اسالمي،  -287
 60 ارديبهشت 19  اسالمي،انقالب  -288
 59 آبان 22انقالب اسالمي، -289
 59 اسفند 14 انقالب اسالمي،  -290
 60 خرداد 10  اسالمي،انقالب -291
 59 آذر 20 انقالب اسالمي،-292
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 22/11/59  مورخهسخنراني -293
 59 مرداد1 اسالمي،انقالب -294
 60 فروردين 19قالب  اسالمي، ان -295
 59 آذر 2انقالب اسالمي،  -296
 60 ارديبهشت 5انقالب اسالمي،  -297
 58 فروردين 29 ،كيهان -298
 58 آذر 1انقالب اسالمي ،؛ 88 ص ،2،جصد مقاله -299
 131، صرصد كارو كارگر در اسالم، بني -300
 60 ارديبهشت 5 اسالمي، انقالب -301
 58 بهمن 20اسالمي، ؛ انقالب 268ص ،2جصد مقاله، -302
 59 بهمن 23انقالب اسالمي، -303
 59 آذر 10اطالعات، -304
 59 / 2 / 17انقالب اسالمي،  -305
 60 فروردين 22 اسالمي،انقالب -306
 58 مهر 28انقالب اسالمي، -307
 58 اسفند 12اطالعات، -308
 10،ص58 خرداد 17، 6سروش، شماره -309
 59 اسفند 14انقالب اسالمي،  -310
 132ص درس تجربه،  -311
 59 آبان 28 انقالب اسالمي، -312
 59 آبان 28انقالب اسالمي، -313
 60 فروردين 29انقالب اسالمي،  -314
 59 آبان28انقالب اسالمي،  -315
 59 آبان 28 مورخه سخنراني -316
 و ديگـران،    صدر به آقاي خمينـي      ها از بني    ؛ نامه 1360 فروردين   22،  دادستان كل كشور   ،آقاي موسوي اردبيلي   به    بني صدر  نامه -317
 339و335صص

 52 ص ،خيانت به اميد -318
 60 خرداد9 ،كيهان -319
 332صصدر به خميني و ديگران، ها از بني ؛ نامه1360 فروردين 18،  به آقاى خمينى بني صدرنامه -320
 199-197 صصدر به خميني و ديگران، ها از بني ؛ نامه1359 آبان 29، به آقاى احمد خمينىبني صدر نامه  -321
 4ص ، بني صدر ابوالحسنام مصدق در نهضت استقالل طلبي ،مق -322
 133درس تجربه،ص -323
 53مقام مصدق در نهضت استقالل طلبي ، ص  -324
 58 آبان 7انقالب اسالمي، ؛ 22،ص2،ج صد مقاله -325
 58 فروردين 16كيهان ،  -326
ص ،1380 كوشش محمد جواد مظفر، نشر كـوير،        به ايران،اولين انتخابات رياست جمهوري      گفتگو درباره    ،پنججمهور  اولين رئيس  -327
49 
 60 ارديبهشت 12انقالب اسالمي،  -328
 60 ارديبهشت 3  اسالمي،انقالب -329
 59 بهمن 23انقالب اسالمي،  -330
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 59 مرداد19اطالعات، -331
 169 ص ،خيانت به اميد -332
 67صدر،انتشارات انقالب اسالمي، چاپ اول، فروردين  زن و زناشويي، ابوالحسن بني -333
 معاصر و ذهن مـردم انجـام         اعتبار كردن و زدودن چهره او از تاريخ         هاي كه در راه بي       حكومت ايران ضمن تالش    60پس از سال     -334

رغـم پخـش      جا كه علـي     جالب و بسيار عجيب آن    .هايي را جعل كرد و با تكرار آن سعي نمود آن را به توده مردم القا سازد                  داد، دروغ 
هـا كـه خـود را         صدر، اين مردم نبودند كه تسليم فشار تبليغاتي شدند، بلكـه روشـنفكران و آن                عليه بني وسيع و هجوم تبليغاتي     

اعتبـار كـردن      ها كه بـراي بـي       يكي از اين دروغ   . ها را به جاي حقيقت نشاندند       ها را باور كردند و تهمت       دانستند شايعه     روشنفكر مي 
اي دارد كه مردان را حـالي بـه           صدر گفته موي زن برق و اشعه         بني ": جمله بود  صدر ساخته و پرداخته شد اين       ه روشنفكري بني  هوج

 او را "زن و زناشـويي "هاي او آشنا باشد و بخصوص كتاب سترگ    صدر و كتاب    اي با بني    اي و فقط ذره     هر كس كه ذره   "!!كند  حالي مي 
) جانبـه   به لطف سانسور همـه    (صدر را ديده و نه       كه نه بني   برد اما نسل جواني      مي  پايه و اساس بودن اين حرف پي        خوانده باشد، به بي   

 در اين شايعه به راحتي سخنان يك خـانم حاضـر در             تواند راست را از دروغ تشخيص دهد؟        هاي او را خوانده است، چگونه مي        كتاب
گذاريم   صدر را كه نمي     اي بني ه  با اين تفكر كه كتاب    ! شود بدون اينكه آب از آب تكان بخورد         صدر جازده مي    جلسه به جاي حرف بني    

 صحبت اين خانم حاضر در جلسـه عينـا در كتـاب           .هاي او ببنديم    مجازيم كه به او و گفته     چاپ شود، پس هر دروغي را كه خواستيم         
 : به شرح زير آمده است59 چاپ سال ،"خانواده در اسالم"
 آن را بعنوان حجاب قبول نداشتم ومعتقـد بـودم اگـر           كردم و  من با چند پسرهاي دانشجو در مورد پوشيدن موي سر زن بحث مي            " 

يكي از آنها دليلي را     . آورد  لباس متناسب باشد و خودم را بپوشم، همين حجاب است هر كدام از اينها دليلي بر پوشيدن موي سر مي                   
شود  طوريكه اين باعث مي   گذارد ب  اي توليد مي كند كه روي مرد اثر مي          گفت ثابت شده است كه موي سر زن اشعه         پيش كشيد كه مي   

انتشارات روزنامـه    صدر، بنيسيد ابوالحسن   ،  "خانواده در اسالم يا مقام و منزلت زن در اسالم         "(".كه مرد از حالت عادي خارج شود      
 )99ص،1359چاپ دوم،انقالب اسالمي،

 به طور مجزا در مبحثي تحت عنـوان      7 در فصل  "زن و زناشويي  "صدر بارها و بارها اين قول را تكذيب و رد كرد و حتي در كتاب                  بني
را كه در فارسي و در توده عوام تحت         (  با نقل و نقد نظر ميشل فوكو به شدت نظريه هيستريك بودن تن زن                "هيستريزاسيون"كلي  
 و  هرا رد كـرد   )  تعبير ومطرح شده اسـت     "! امواج حالي به حالي كردن مرد      " و   "اشعه داشتن تن و موي زن     "،" برق داشتن  "عنوان  
زن، "، و "  زن مظهر هوس با تنى انباشته از سـكس         "،  "پذير  مرد فعال و زن فعل      همچون  نابرابرى از لحاظ جنسى    ":هايي چون   نظريه

 .بيند هايي بر بنياد قدرت و نه بر بنياد عدم قدرت مي  را نظريه"ناقص عقل، ويرانگر و منشاء مرگ
شـود و چـه جـاي         ها متوسل مي    ترين فريب   ها و زشت    ترين حيله   ود به كثيف  حكومت اسالمي براي از ميدان خارج كردن مخالفان خ        

 !تعجب است كه؛ عنوانش جمهوري است و لقبش؟ اسالمي
 59 اسفند 18انقالب اسالمي،  -335
 59 اسفند 24  اسالمي،انقالب -336
 59 اسفند 24 انقالب اسالمي، -337
 58 دي 12اسالمي،انقالب ؛  195-196، ص2، جصد مقاله -338
 14 -15خانواده در اسالم، بني صدر ، ص  -339
 57 اسفند 26 ،كيهان -340
 101ص،59انتشارات روزنامه انقالب اسالمي،سال صدر، حجاب، بني -341
 189 ص ،خيانت به اميد -342
 167 ص ،يانت به اميد، خ60 شهريور 22 همچنين خاطرات روز. 2002 اوت 17 برابر با 81 مرداد 27مصاحبه با سعيد بهبهاني در  -343
 77 ص ،خيانت به اميد -344
 20/3/59بامداد،  -345
 53 خيانت به اميد،ص-346
 59 مرداد 1وزيري سيد احمد را ببينيد در انقالب اسالمي،  صدر به آقاي خميني و پاسخ رد او درباره نخست متن نامه بني -347
 143درس تجربه، ص  -348
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 60 خرداد 13 انقالب اسالمي،-349
صدر به خميني     ها از بني    ؛ نامه 1359د   مردا 21 ،گزارش ديدار بنى صدر با آقاى خمينى      ؛ همچنين   144- 145 و110 ص ،درس تجربه  -350

توانسـت    صدر مغشوش كـرده بودنـد كـه او نمـي            هاي آقاي خميني ذهن او را نسبت به بني          قدر دور وبري    آن. 106-100و ديگران،ص 
 روز رئيس جمهور مورد اعتماد باشم و        1دهم    ترجيح مي  ": نوشت صدر درنامه اي به آقاي خميني       بني.صدر را قبول كند     هاي بني   حرف

 بـه آقـاى      آقاي بنـي صـدر     نامه (".باور بفرمائيد از اين نظر همه وجودم رنجش است        . يك قرن رئيس جمهور غير قابل اعتماد نباشم       
 )108صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359 مرداد 22 ،خمينى

 59 اسفند 9ميزان،  -351
 59 مرداد 6انقالب اسالمي،  -352
 مكاتبات رجايي و بنـي      وزير جمهوري اسالمي ايران و      چگونگي اتنخاب اولين نخست   " ، نقل از   59 /6/ 3صدر به رجايي     نامه بني  -353
 104 -105ص ،، 60وزيري، چاپ دوم، دي  ، كيومرث صابري فومني، دفتر تحقيقات و انتشارات روابط عمومي نخست"صدر
 59 مرداد 9  اسالمي،بانقال -354
 18/5/59انقالب اسالمي، -355
 627 انقالب اسالمي در هجرت، شماره -356
 199 ، مكاتبات رجايي و بني صدر ، ص 60/ 2 / 3نامه بني صدر به رجايي  -357
 59 مهر 15انقالب اسالمي،  -358
 172 ، مكاتبات رجايي و بني صدر ،ص 60 /2 / 3نامه بني صدر به رجايي  -359
 162- 163 ، مكاتبات رجايي و بني صدر ص 59 / 12 / 17جايي به بني صدر  نامه ر -360
 59 آذر 23 اسالمي،انقالب -361
 59 بهمن 8 انقالب اسالمي، -362
 158صدر، ص   ، نقل از مكابات رجايي و بني59 /12 /11نامه بني صدر به رجايي،  -363
 59 مرداد 7  اسالمي،انقالب -364
 59 مرداد 7  اسالمي،انقالب -365
 59 مرداد16انقالب اسالمي، -366
 59 آبان 11انقالب اسالمي، -367
 59 فروردين 30  اسالمي،انقالب؛ 338 ص ،2، جصد مقاله -368
 59 آبان 16انقالب اسالمي، -369
 59 آبان 24انقالب اسالمي، -370
 60 ارديبهشت 14  اسالمي،انقالب -371
 59 آبان 16انقالب اسالمي، -372
 104 -105 ص ، ، نقل از مكاتبات رجايي و بني صدر59/ 6/ 3نامه بني صدر به رجايي  -373
 59اسفند 11 انقالب اسالمي، -374
؛ همچنـين   5،ص58 آبان   3انقالب اسالمي، . 58 مهر   2 مصاحبه آقاي خميني با اوريانا فاالچى، خبرنگار و نويسنده ايتاليايى، قم،           -375

  به بعد91،ص10درصحيفه نور،ج
 165ديگران،توضيحات،صصدر به خميني و  ها از  بني  نامه-376
 آموزان مقطع راهنمايي بود  دانش"تعليمات مدني"بخش صفحه اول كتاب درسي  ها زينت عكس كف پاي او تا مدت -377
 60 خرداد 2  اسالمي،انقالب -378
 18ص ،5 فصل گيري،  گروگان ، كتاب دوم ، در ايرانسير تحول سياست آمريكا -379
  10ص ، 5 فصل  گروگانگيري، كتاب دوم،،  در ايرانسير تحول سياست آمريكا  -380
 110درس تجربه، ص  -381
 144 ص ،جربهتدرس  -382
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 59 دي 29اسالمي،انقالب  -383
 235صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني نامه ؛1359 دي 29،  به آقاى خمينى بني صدر نامه -384
صدر و نـوبري رئـيس كـل          بني. 70ه خميني و ديگران ، ص     صدر ب   ها از بني    ، نامه 1359 تير   30،  به شوراى انقالب    بني صدر     نامه  -385

اي به آقـاي خمينـي        صدر در نامه    بني. كردند تا ايران از لحاظ اقتصادي زمين نخورد         بانك مركزي كه اقتصاددان و يار او بود تالش مي         
قانيت حق، راه اين بود كه بـه آقـاى          خواستم آقاى رجائى را زمين بزنم، بح       ديشب به آقاى اشراقى گفتم اگر مي      " :گويد  باره مي   دراين

اما از ترس جنـگ و از تـرس         . كنند بگويم استعفا كنند    نوبرى و ديگر كسانى كه در زمينه سرپا نگهداشتن اقتصاد شب و روز كار مى              
 ".م بماند رژيم سابق را همين جنگ اقتصادى از پا درآورد، على رغم ميل او فشار آورد              . اينكه جنگ اقتصادى بدتر از اين جنگ است       

 )411،  همان،ص60 ارديبهشت 17،  به آقاى احمد خمينى بني صدرنامه(
 128صدر به خميني و ديگران، توضيحات ،ص ها از بني  نامه-386
 174-173صدر به خميني و ديگران، صص ها از بني ؛ نامه1359 آبان 9، به آقاى خمينىبني صدر نامه  -387
 270و268صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1359د  اسفن7،  به آقاى خمينى بني صدرنامه -388
ها از سوي رجايي ابالغ شـد          خطاب به ادارات و بانك     15/1/1360نامه    زماني كه بخش  . 55 عبور از بحران، هاشمي رفسنجاني، ص      -389

ان ظهر كليه مراجعات تعطيل شود و        از اول اذ   ":در آن ابالغيه دستور داده شده بود در ادارات        . بسياري به اين تصميم اعتراض كردند     
! نگـران نباشـيد   ":ها به معطل گذاشتن مردم گفـت        رجايي در پاسخ اعتراض   . "نيم ساعت براي اداي نماز ظهر و عصر اختصاص يابد         

ان شراط  ها و ادارات چندين بار با اين مسئله برخورد كردند و در آن لحظات با معطلي روبرو شدند، خود را با هم                       وقتي مراجعان بانك  
، چـاپ   80جمهور، محمد عابدي ميـانجي، انتشـارات نورالسـجار، زمسـتان              ها از زندگي يك رئيس      خواندني( "!تطبيق خواهند كرد  

 )126اول،ص
گوييم نبايد در كالس باشند از كساني هستند كـه               معلميني كه ما مي    ":رجايي پيرامون پاكسازي و حذف گسترده معلمان گفت        -390

مسئله اين است كه گفتيم اگر كسي معتقد به رهبري امام نيسـت، ايـن آدم                . ر به رهبري همه جانبه اجتماع نيست      معتقدند امام قاد  
جمهوري اسالمي،  ( ".تواند آموزش دهنده ايدئولوژي اين انقالب باشد        ايدئولوژي اين انقالب را كامل و تمام قبول ندارد و اين آدم نمي            

 )59 شهريور 19
 59 ارديبهشت 20 ،انقالب اسالمي -391
 60 ارديبهشت 13  اسالمي،انقالب -392
 60 ارديبهشت 14  اسالمي،انقالب -393
 22/11/59  مورخهسخنراني -394
 59 فروردين 23  اسالمي،انقالب ؛335 ص ،2،جصد مقاله -395
 59 بهمن 14 انقالب اسالمي، -396
 59 آذر 13انقالب اسالمي،  -397
 58 مرداد 22نقالب اسالمي،  ،ا130 فرار مغزها، ص ، مقاله2جصد مقاله، -398
 59 اسفند 13انقالب اسالمي،  -399
 37،ص58 آبان 19 ،28سخنراني در جمع اعضاي كميته امداد، مجله سروش، شماره  -400
 404،ص10نور، ج صحيفه -401
 57 ص ،خيانت به اميد -402
 59 فروردين 31انقالب اسالمي، ؛ 341ص، 2، جصد مقاله -403
 59 / 2 / 2 ،انقالب اسالمي -404
 59 /9 /27 ،ميزان -405
 59 ارديبهشت 14  اسالمي،انقالب؛ 353ص ، 2 ج ،صد مقاله -406
 114ص ، درس تجربه -407
 542 ص ،زواياي تاريك، جالل الدين فارسي -408
 59 ارديبهشت 6جمهوري اسالمي، -409
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 59 ارديبهشت 2 ،كيهان -410
، همسر ميرحسين موسوي، نيز كه تـا چنـدي پـيش           ظمي زهره كا  زهرا رهنورد، با نام اصلي    . 59 فروردين   31جمهوري اسالمي،    -411

كـار پـدر انقـالب مـا را            و روحيـه محافظـه      هـا بـا تفكـر غربـزده          ليبرال ":رياست دانشگاه شاهد را برعهده داشت همچنين گفت       
و همچنين در   ا) 24، ص 59 مرداد   18،  62مصاحبه با مجله سروش، شماره      ..(اميدوارم مجلس گور حيات سياسي آنان باشد      .اند  درآورده

 وزارت ارشاد ملي بايد هرچه زودتر نشريات زهرآگين وابسته را جمـع كنـد و دسـت از دمـوكرات                     ":هايش گفت   بخش دوم صحبت  
 )40، ص59 مرداد 25، 63مصاحبه با مجله سروش، شماره  (".كمي هم اسالمي، انقالبي و باتعصب عمل كند. منشي بردارد

 31/1/59بيانيه جبهه ملي، -412
 113ص، تجربهدرس -413
 115درس تجربه، ص -414
 59 آبان 27انقالب اسالمي، -415
  59 آبان 24انقالب اسالمي، -416
 4/4/60جمهوري اسالمي، -417
 66 ص60،دفتر سياسي سپاه پاسداران،چاپ دوم،مردادصدر ومنافقين ذخيره هاي امپرياليسم، بني؛ 25/11/59مقاله  -418
 356، ص اسفند14اطالعيه دفتر تحكيم وحدت،غائله  -419
. داشته باشـيم  » انقالب فرهنگي «ي    تنها كافيست نظري اجمالي به فاجعه     .  81 سال   ،25 شماره   ، جامعه محمد ملكي، انديشه   -420

 پـس از  62-1361دهـد، همـين رقـم در سـال تحصـيلي        نفر نشان مي  174،417 شمار دانشجويان را     59-1358آمار تحصيلي   
ي تحصـيل بـاز ماندنـد و شـمار       دانشـجو از ادامـه     570،69 بـه عبـارت ديگـر،        . نفر اعـالم شـد     117،148بازگشايي دانشگاه   

 ،ماهنامه تحليلي آموزشي لـوح    (. كاهش يافت  62-1361 نفر در سال     5793 به   59-1358 نفر در سال     43،221التحصيالن از     فارغ
 )56ص، 7 شماره

 81 دي 28 ،همشهري -421
 39، ص59 دي 81،6مصاحبه با مجله سروش، شماره  -422
 31و27،صص 78، مرداد5ماهنامه خبري،تحليلي، آموزشي لوح، شماره  -423
 359 ـ 339ص ،، انتشارات دادگستري جمهوري اسالمي1359ي چهاردهم اسفند  غائله -424
  1383ارديبهشت 13اي، رهبر جمهوري اسالمي ايران،  علي خامنهسيد نامه محمد ملكي به  -425
 1381 تير 31 ايران، روزنامه -426
 346 اسفند، ص14غائله  ، آيت  نواراز متن -427
 59 ارديبهشت 18انقالب اسالمي،  -428
 350ص، 1ج1379 صادق خلخالي،نشر سايه،چاپ چهارم،  خلخالي، شيخ صادقخاطرات -429
 58 مهر 4انقالب اسالمي،  -430
 100-101 ص ،درس تجربه -431
انتشـارات دادگسـتري جمهـوري      ، وسـقوط ضدانقالب   ظهور،  59 اسفند   14 ، كتاب غائله     59 آبان   28 ،سخنراني در روز عاشورا    -432

 331 ص،اسالمي ايران
 332ص ،59 اسفند14مصاحبه با راديو و تلويزيون ، غائله  -433
 440ص   عبور از بحران، -434
 60 شهريور 28 كيهان، -435
 59 بهمن 23مصاحبه مورخه  -436
هـاي انقـالب در    راي مناصبي همچون حاكم شرع دادگاهاهللا موسوي تبريزي پس از پيروزي انقالب دا     آيت. 60 شهريور   29كيهان،-437

 . بود1360اهللا قدوسي در سال  خوزستان، همدان، آذربايجان شرقي و غربي و دادستان كل انقالب پس از قتل آيت
 313 ص،1 شيخ صادق خلخالي،جخاطرات -438
 60 فروردين 30 كيهان، -439
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 60 خرداد3انقالب اسالمي، -440
 284در به خميني و ديگران،توضيحات،صص ها از از بني   نامه-441
 177خيانت به اميد، ص  -442
 107 ص ،درس تجربه -443
 47صدر به آقاي خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1359 خرداد 1،  به آقاى خمينى بني صدرنامه -444
 282ن،صصدر به آقاي خميني و ديگرا ها از بني ؛ نامه1359 اسفند 11،  به آقاى خمينى بني صدرنامه  -445
 59 آبان 21انقالب اسالمي، -446
 59 آبان 30انقالب اسالمي،  -447
 59 شهريور 5انقالب اسالمي،  -448
 59 آذر 20انقالب اسالمي،  -449
 638 انقالب اسالمي در هجرت، شماره -450
 59 مرداد 25انقالب اسالمي،   -451
 59 آبان 28انقالب اسالمي،  -452
 59 مرداد 16انقالب اسالمي،  -453
  59 شهريور 7 ب اسالمي،انقال -454
 59 مهر 15انقالب اسالمي،  -455
 60 ارديبهشت 13انقالب اسالمي،  -456
 59 شهريور 7انقالب اسالمي،  -457
 60 ارديبهشت 9 انقالب اسالمي،  -458
 59 مهر 9انقالب اسالمي،  -459
 59 آبان 18 ،ميزان -460
 :از جمله تحقيقاتي كه انجام گرفته است -461

The October Surpirse Mystery,Trick or Treason, Robert Parry,1993 
Interlock, Marc Hulbert ,NewYork,1982 

Secrecy&Privilege,Rise of the Bush Dynasty from Watergate to Iraq,Robert Parry,2004 
 59 آبان 15و  14انقالب اسالمي ؛ 36-44 ص ،2،جصد مقاله -462
 :كند قل مياهللا سحابي نيز در اين باره ن عزت -463
شد، دائم عصباني بودند و هر شـب          هر روز هم درگيري مي    . واقعا عصباني بودند  ] گيري  گروگان[ ها  زاده ار رفتار بچه     صدر و قطب    بني"

روحانيون ميگفتنـد  . زاده  و اين روحانيون شوراي انقالب و حزب جمهوري وجود داشت صدر، قطب  بني هاي داغي بين  بحث. بحث بود 
هاي   ناگفته.( "گفت ما بايد بر موج سوار شويم        مي. حرف مرحوم بهشتي اين بود    . فتاده و ما بايستي بر اين موج سوار شويم        موجي راه ا  

 )238، تهران، ص 1383اهللا سحابي، انتشارات گام نو، چاپ اول،  انقالب و مباحث بنيادي ملي، عزت
 26/12/58صدر با خبرنگار پاكستاني، مصاحبه بني -464
 9/11/58كيهان، -465
 58 بهمن 17كيهان، -466
 53ص ،خيانت به اميد، 60 مرداد 16خاطرات روز  -467
 58 بهمن 9كيهان،  -468
 58 بهمن 27اطالعات، -469
 58 بهمن 18كيهان،  -470
 59 / 6 / 9  ،مصاحبه بني صدر با تهران تايمز -471
 58 اسفند 19  اسالمي، انقالب؛311ص ،2،جصد مقاله -472
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صـدر،    صدر به آقاي خميني و ديگـران، بـه اهتمـام فيـروزه بنـي                ها از بني    ؛ نامه 1359 خرداد   1،  خمينى به آقاى     بني صدر  نامه -473

 46،ص1385انتشارات انقالب اسالمي، چاپ اول،خرداد 
 90 ص،درس تجربه -474
 140، ص10 صحيفه نور،ج-475
 90 ص،درس تجربه -476
 58 / 10 /9 ،جمهوري اسالمي -477
 9ص ، 52شماره ، 78ايران فردا، فروردين ه مجلدر شوراي انقالب چه گذشت؟  -478
  جلد، نشر ني2، خاطرات و مدافعات عباس اميرانتظام،" آن سوي اتهام"ك به .براي اطالعات بيشتر ر -479
 58 دي 4  اسالمي،انقالب؛  177ص، 2،جصد مقاله -480
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 1361 فروردين 3 ،انقالب اسالمى در هجرت -602
 11ص ، 78فروردين ، 52شماره ، ايران فردا،مصاحبه با سحابي -603
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كـردم او هـم       مصالح جانبداري مي   صدر بواسطه بعضي    مادامي كه من از بني     ]سيد احمد [صدر، او   مسأله طرفداري از بني    در" -604

گاهي طرفداري مي كرد وآنگاه كه من پرده را باال زده او را بركنار كردم حتي يك مرتبه از او طرفداري نكرد و مخالفـت شـديد مـي                             
 )1361آذر 23 ، مورخهدر دفاع از عملكرد حاج احمدآقاه آقاي خميني  نام(".كرد
 84 تير 7 خاطرات محالتي، كيهان، -605
 18ص ،5سير تحول سياست آمريكا، كتاب دوم، فصل  -606
چـه  . صدر صحبت كرد    اي عليه بني    قبل از اين گفتگو، حسين خميني براي اولين بار در مصاحبه          . 59 اسفند   25  اسالمي، انقالب -607

عمويم احمد آقا   ":ت من آمد و گف    روز بعد از مصاحبه، حسين خمينى نزد      " :كند  صدر نقل مي    شده بود؟ درباره چرايي آن مصاحبه بني      
مضطرب . نزد پدر بزرگ رفتم ديدم در رختخواب با حالى بسيار زار است           . از آبادان به تهران آمدم    . تلفن كرد بيا حال امام خراب است      

صدر   ها از بني    نامه (".خواهد مرا نابود كند    از دست بنى صدر است، بنى صدر مى       : چه شده؟ كسالت داريد؟ امام گفت     : شدم و پرسيدم  
 )219به خميني و ديگران، توضيحات،ص

 13/8/1359،حزب ملت ايرانبيانيه  -608
 59 آذر 13  اسالمي،انقالب -609
 60 خرداد 9  اسالمي،انقالب -610
 60 خرداد 9  اسالمي،انقالب -611
 1379 اسفند 10 هزار شهيد خوزستان،16سخنراني در كنگره بزرگداشت سرداران و  -612
 195صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1359 آبان 26،  به آقاى خمينى بني صدرنامه -613
 60 خرداد 3  اسالمي،انقالب -614
ها از    ؛ نامه 1359 آبان   3 ،به آقاى خمينى  بني صدر   نامه  (".بعد از اين جنگ استعفا خواهم كرد      . ام اينجانب تصميم خود را گرفته    " -615
نويسم خدمت شما باشـد هـر وقـت ديديـد            ه جداگانه استعفا خود را مى     اينك هم در صفح   "،  )169صدر به خميني و ديگران،ص      بني

صـدر بـه خمينـي و         هـا از  بنـي       ؛ نامـه  1359 خرداد   1،   به آقاى خمينى    بني صدر  نامه (".مصلحت كشور است بفرمائيد منتشر كنند     
 )47ديگران،ص

 ، فصل پنجم، پيروزي انقالب اسالمي1360-1330اطرات سياسي احمد توكلي خ-616
 571، ص1اهللا منتظري، ج طرات آيتخا -617
 23؛ عبور از بحران،مقدمه،ص1359 بهمن 25نامه هاشمي رفسنجاني به آيت اهللا خميني، به تاريخ  -618
  13/5/1360اسالمي جمهوري -619
 59 دي 29 اسالمي، انقالب -620
 شـهريور   13فرانسه، بخش فارسـي،     مصاحبه راديويي سرهنگ خلبان امير بيگدلي با راديو بين المللي           .59عمليات يك مهرماه     -621

رفتم براي خلبانـان در پايگاهشـان داسـتان         ":گويد  ها مي   صدر درباره ديدارش از خلبانان نيروي هوائي پيش از اين پرواز            بني. 1379
مـن  توانيد ارتش عراق را متوقف كنيـد، شـما بايـد بـه                اينكه چگونه مي  . گفتم رستم اكنون شما هستيد    . رستم و اشكبوس را گفتم    

 را خوانديم بـا يـك       " اي ايران  "همه با هم ايستاديم و سرود       . خواهيم، بر خالف عرف نظامي انجام دهيد        ولي آنچه كه ما مي    . بگوييد
 )79 شهريور 12المللي فرانسه، صدر با بخش فارسي راديو بين مصاحبه بني (".حالت هيجاني

 168صدر به خميني و ديگران،ص ز بنيها ا ؛ نامه1359 آبان 3 ،آقاى خمينىصدر به   نامه بني-622
 79 شهريور 12المللي فرانسه، مصاحبه سرهنگ بيگدلي با بخش فارسي راديو بين -623
 59 آذر 27  اسالمي،انقالب -624
 10ص ، 5سير تحول سياست آمريكا ، كتاب دوم ، فصل  -625
 59 آبان 18 اسالمي،انقالب -626
 59 آبان 6 ،انقالب اسالمي  -627
 60 خرداد 3 ي، اسالمانقالب -628
 59 آذر 26  اسالمي،انقالب -629
 60 خرداد 4  اسالمي،انقالب -630
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 16و9ص ص ،5سير تحول سياست آمريكا ، كتاب دوم ، فصل -631
صدر در آخـرين   او در گفتگويي با بني".گذارند جنگ تمام بشود  اين آقايان نمي": به كرات از فكوري نقل شده بود كه گفته بود           -632

پـس از   ". داده است، دست به زور و كشـتار خواهـد زد             آقاي خميني كه قدرت بسيج مردم را از دست         ":گفته بود 60روزهاي خرداد   
خواهد تا پيرامون مرگ همسرش تحقيق كند، كروبـي اينگونـه             رود و از مي     كه همسر فكوري به نزد كروبي، رئيس بنياد شهيد مي           آن

دهيم فقـط پيگيـر ايـن قضـيه           رنقدي داريد بفرماييد ما آن را برايتان انجام مي         شما هر نيازي اعم از نقدي و غي        ":دهد كه   پاسخ مي 
ك به مصاحبه محمد جعفري با راديو آزادگـان،         .جواب پيرامون سقوط هواپيما ر       براي آگاهي از جزئيات حادثه و سواالت بي        ".نباشيد

 .، در بهشت زهرا مدفون گشتآهللا طالقاني همچنين پيكر شهيد فالحي در كنار مزار آيت.  2005 نوامبر 4
خلبان با برج مهرآباد تماس مي گيرد و اجازه كم كردن ارتفـاع پـرواز را   .  مايلي تهران به آسودگي پرواز مي كند80هواپيما تا  " -633

ـ   . باز موافقت مي شـود    . خلبان دوباره مي خواهد ارتفاع را كمتر كند       .  مايلي تهران  15. موافقت مي شود  . مي خواهد   8500ا  ارتفـاع ت
، روزنامـه   سـازمان ايثـارگران نزاجـا     (".به محض كم شدن ارتفاع هر چهار موتور هواپيما از كار مي افتـد             . پايي زمين پايين مي آيد    

 )2/7/85رسالت،
 59 آذر 7  اسالمي،انقالب -634
 59 آذر 7  اسالمي،انقالب -635
 59 اسفند 20 انقالب اسالمي، -636
 60 خرداد 4  اسالمي،انقالب  -637
 59 آذر 13  اسالمي،قالبان -638
 59 آذر 13  اسالمي،انقالب -639
 59 آذر 13  اسالمي،انقالب -640
 47 ص ،خيانت به اميد -641
 59 دي 24  اسالمي،انقالب -642
 125 عبور از بحران،ص-643
 73ص ،درس تجربه -644
 1383 آبان 6 ، چهارشنبهمصاحبه مهندس غرضي با روزنامه همشهري، -645
غائلـه  ": ها را ببينيـد در  كلكسيوني از آن. ا و بارها توسط دولتمردان نظام واليت فقيه تكرار شده استها باره  نظير اين فحاشي   -646
 .، انتشارات دادگستري تهران"1359 اسفند 14
هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه بيش از يـك فرمانـده خواهـان    ":همه حمله و تهمت، گفته بود بار مستاصل از اين صدر يك  بني -647

  )59 اسفند 3  اسالمي،انقالب( ".استپيروزي 
 12،صفحه1366 علي شمخاني، چاپ مقدمه به قلم حماسه هويزه، -648
 بـه   بنـي صـدر   نامه   :همچنين. 157صدر به خميني و ديگران،ص      هاي بني   ؛نامه1359 شهريور   28 ،به آقاى خمينى  صدر    بنينامه   -649

به نامه  صدر    بنيپاسخ  : همچنين دو خط آخر از    .323-321 و ديگران ص   صدر به خميني    هاي بني   ؛ نامه 1359 اسفند   24،  آقاى منتظرى 
 . 138 تير 24 ،"بسيجي مسلمان ايراني"يك 
 59 آبان 21 اسالمي،انقالب -650
 59 دي 23  اسالمي،انقالب -651
 60 خرداد 9انقالب اسالمي،  -652
 147درس تجربه، ص  -653
 2006 اكتبر 4و آزادگان،صدر با رادي همچنين مصاحبه بني. 127-126درس تجربه،ص -654
 اعضاي اين هيئت عبارت بودند از ناراسيما رائو، ويز امورخارجه هند؛ گوما، وزيرامور خارجه گامبيـا، ايزيـدور ماكـالمير، وزيـر                       -655

 .خارجه كوبا و چند تن ديگر
 416 و ديگران، صصدر به آقاي خميني ها از بني ؛ نامه1360 ارديبهشت 21 مورخه صدر به آقاي خميني،  بني نامه -656
 206، عبور از بحران،ص 60 ارديبهشت 21خاطرات  -657
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 52عبور از بحران، ص  -658
 هزار كشـته داشـته      48در كل ارتش      .  هزار بوده است   18 هزار و پس از آن       30گان ارتش تا زمان فتح خرمشهر،         شد  آمار كشته  -659
 )79 فروردين 29نقل از علي شهبازي، فرمانده كل ستاد ارتش، اطالعات، . (است

 1361 خرداد 31جمهوري اسالمي،  -660
 60 ارديبهشت 19انقالب اسالمي، -661
 122، ص63جنگ تحميلي، انتشارات دفتر نمايندگي سازمان تبليغات اسالمي، ارديبهشت  -662
 78، بهمن 170نشريه پر، شماره  -663
 1365 فروردين 4سخنراني آقاي خميني،  -664
 1366رداد  م7پيام خطاب به زائران حج،  -665
جمهور گينه؛ ياسر عرفات، رئيس كميته اجرايي سـازمان آزاديـبخش             احمد سكوتوره، رئيس  :  اعضاي اين هيات عبارت بودند از      -666

جمهـور پاكسـتان،حبيب شـطي،        الحق، رئـيس    جمهور بنگالدش؛  ضيا     جمهور گامبيا؛ ضياالرحمن، رئيس     فلسطين؛ حاج داوود، رئيس   
وزير تركيه؛  تنكو احمد وزير امورخارجه مـالزي و مصـطفي نيـاس وزيرامـور            م؛ بولنت الودسو نخست   دبيركل سازمان كنفرانس اسال   

 .خارجه سنگال
اهللا   اي كه بعدها مهدي كروبي، حميد روحاني و جماراني در حمله به آيـت               در نامه . 591-589،صص1اهللا منتظري،ج     خاطرات آيت   -667

نرانيهاي خود روي اين نكته بارها تاكيد داريد كه برخي از شعارهايي كه داديم غلط                شما در سخ   ":كنند  نويسند، قيد مي    منتظري مي 
حتي در ديدار با هيئت فلسطيني سفارش كرديد كه اشتباهي را كه مـا مرتكـب               ! بوده، تند روي بود، موجب رميدن افكار جهاني شد        

 بهمـن   29هـا، نامـه       اهللا منتظـري، جلـد دوم، پيوسـت         تخاطرات آي ( ".شديم شما تكرار نكنيد، شعار نابودي اسرائيل را سر ندهيد         
 )1257،ص67
 صدر بر نسخه دستنويس كتاب  تحشيه دكتر بني-668
 668-667 ،1جاهللا منتظري،  خاطرات آيت-669
 147 ص ،درس تجربهنقل از  -670
 1384 فروردين 31 تا 25شماره  ،كيهان لندن ،"تبديل پيروزي به شكست -671
 500عبور از بحران،ص -672
را ) در داخل عراق  ( ما جزيره مجنون و هور    ":گويد  ها در عراق مي     و اينچنين رفسنجاني مفتخرانه از عمليات     . 14/10/61اطالعات،   -673

بعد ازعمليات والفجر مقدماتي، مـن فرمانـدهي   ... خواستيم خود را به جاده بصره به عراق وصل كنيم     مي. كه هدف نظامي بود گرفتيم    
بـه  .از ماروت و جومان مصطفي عبور كرده وبيش از صد كيلومتر در خاك عراق پيش رفتـه بـوديم               ... فتمجنگ را به طور رسمي پذير     

 مـا بـه پشـت       5در عمليات كربالي    ...شديم و امكان حمله به كركوك از طريق كردستان براي ما بوجود آمده بود               كركوك نزديك مي  
بصره كامال در آستانه سقوط     . توانيم پيشروي كنيم     نشان داد  ما مي     5عمليات كربالي   ... خيلي براي عراق خطرناك بود    .بصره رسيديم 
 )94-91، صص1378ها، در گفتگو با مسعود سفيري، نشر ني،تهران  ها و مصلحت هاشمي رفسنجاني، حقيقت( ".قرار گرفته بود

 941تحقيقي درباره تاريخ انقالب ايران، ناخدا حميد احمدي، ص -674
اي    ديشب شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه       ": دراينباره آمده است   1361 تير   22اني در روز     در خاطرات هاشمي رفسنج    -675

 تيـر   22پـس از بحـران، خـاطرات روز         ( ".انـد     نخست وزير و وزيرخارجه هم آن را رد كـرده         . صادر كرده و آتش بس خواسته است      
 )178،ص1361

والفجـر دو در منطقـه      : تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد             آن جمله مى    عمليات در خاك عراق انجام شد كه از        50نزديك به    -676
، 11/6/65االميه در خليج فارس       انهدام اسكله  3 كربالى   ،3/12/62خيبر در هورالهويزه و جزاير مجنون در        ،  29/4/62عمران در    حاج

عمليـات  ،  19/10/65منطقـه شـلمچه      در   5كـربالى   ،  24/8/65 كيلومترى خاك عراق در زاخـو        300 در عمق    3عمليات نامنظم فتح    
 در مـاووت    10، كـربالى    12/12/65عمـران     در حاج  7كربالى  ،  65/ 22/11 كيلومترى در منطقه رواندوز عراق       70نامنظم فتح در عمق     

( .25/12/66 در منطقـه حلبچـه       10، والفجـر    29/8/66 در ماووت عراق     8نصر  ،  31/3/66 در استان سليمانيان     4، نصر 30/1/66عراق  
 ازآنچـه بـه دسـت    ...ما فقط دفاع كـرديم  " :هاشمي رفسنجاني نيز پس از اين حمالت ادعا كرد        ) 1384 مهر   4رق،ويژه نامه جنگ،  ش

 )2/7/85خبرگزاري مهر،( ".هستيم آورديم، راضي
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 بفرماينـد و    از امام خواستم كه به مسئوليت فرماندهي كل قوا، توجه بيشتري           .. ":نويسد   مي 60 فروردين   8 هاشمي در خاطرات     -677

شود كه بتوانند حمله بـه شـهرها را تالفـي              داده نمي  175ها شكايت كردم و اينكه به ارتش در آبادان، توپ             از عدم تحرك در جبهه    
 )41عبور از بحران، ص.( "كنند

ـ      ( ".ها شهر بصره را نكوبند      قرار شد موقتا توپ   .  آقايان جمي و طرفي هم آمدند      " -678 نجاني،خاطرات عبور از بحران، هاشـمي رفس
 )482،ص 60 بهمن28
 هزار شهيد   213سرلشگر رحيم صفوي سخن از      اين در حالي است كه      . 31/6/1382ايران،   ويژه نامه هفته دفاع مقدس، روزنامه      -679

 15 جمهوري اسـالمي،  .( هزار شهيد داد   219 اما خبراز تدوين فرهنگ زندگينامه       عباس خامه يار  ). 79 تير   12كيهان،  (آورد  به ميان مي  
 1384 مهر 4نامه جنگ، شرق،  شناسي جنگ، ويژه الدين باقي در مقاله جامعه ك به آمار عماد.همچنين ر) 1384شهريور 

 نفر تا مقطع    55677 نفر تا مقطع ابتدايي و كمتر،        80668در يك نگاه آماري پيرامون شهداي ايران در طول جنگ، از نظر تحصيالت              
ويژه نامـه هفتـه     .( تحصيالت حوزوي داشتند   3117 نفر داراي تحصيالت دانشگاهي و       8061طه،   تن تا مقطع متوس    66334راهنمايي،  

 )31/6/1382ايران،  دفاع مقدس، روزنامه
ويـژه  . (اند   درصد جانبازي داشته   25 تن كمتر از     210642 درصد و    25 تن باالي    167898 جانباز كه از اين تعداد       378540 دقيقا   -680

 )6/1382/ 31ايران، وزنامهنامه هفته دفاع مقدس، ر
 1385 مهر 4روزنامه قدس، ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي» ر.م.ش« حمد باقر نيكخواه مسؤول واحدم مصاحبه با -681
هزار هكتار، خوزستان   700استانهاى ايالم با مساحت يك ميليون و        ". 26/2/1385، همچنين روزنامه ايران،   1/7/85اعتماد ملي،  -682

 هزار هكتار 59مساحت   هزا ر هكتار ، آذربايجان غربى با691هزار هكتار ، استان كرمانشاه با مساحت  380 ون وبامساحت يك ميلي
تـرين   تحقيق انجمن حمايت از مصدومين مين ايران به ترتيب آلوده هكتار ، بنا به480و كردستان با مساحتى به وسعت يك هزار و 

 )26/2/1385ايران،( ".آيند منظر به حساب مى نقاط ايران از اين
ماهنامه گزارش،شـماره  ( ".هاي خنثي نشده در سرتاسر جهان است  شامل يك چهارم كل مين، ميليون مين در ايران  16وجود  " -683
 كشور جهان بعد از مصر مقام دوم جهان         80 همچنان در ميان بيش از        ميليون مين خنثي نشده،    16 با داشتن    ايران".) 84، مرداد   166

هزار نفر كشته و مجروحين جديد  20 تا 15طبق اعالم مركز اطالعات ملل متحد در ايران تخمين زده شده كه ساالنه بيش از  .را دارد
روزنامـه  ( "درصد از اين قربانيان را غيرنظاميـان تشـكيل مـى دهنـد     80 به واسطه بقاياى اينگونه مواد منفجره هستند كه بيش از

اعتمـاد  ( ".گيرند  نفر را مي222 ميليون هكتار آلوده به مين هر روز جان و اعضاي  4ل نكرده و     ميليون مين عم   16") 26/2/85ايران،
 )1/7/85ملي،
 .1370 مهر 12نقل از رفسنجاني، كيهان هوايي، -684
اي خود به شوراي امنيت در  دبير كل در گزارش صدونودويك صفحه. 1991ويكم ژوئيه مورخ سي/ 36822Sگزارش شماره  -685

 .موضوع را به اطالع اعضاي شورا رسانداين ، 1991ارم دسامبر وچه بيست
 . 1385 آبان 17 مصاحبه بهزاد نبوي با روزنامه همبستگي، نقل از خبرگزاري انتخاب، -686
 درصـد ظرفيـت     40مجلس تصـويب كـرد كـه        . مند هموار كرديم    دانشگاه را براي ادامه تحصيل رزمندگان و ايثارگران عالقه        " -687

 )106ها، ص ها و مصلحت هاشمي رفسنجاني، حقيقت(".به رزمندگان و ايثارگران تخصيص يابدها  دانشگاه
688- TIME,17 November, 1986, Vol. 128, No. 20,"Reagan's Secret Dealings With Iran" 
هـا و مجـالت        روزنامـه  بسـياري از  .  افشا كـرد   1986 نوامبر   2اولين بار اين قضيه را مجله عربي الشراع، چاپ بيروت در شماره              -689

 :پيرامون اين معامالت پنهاني مطلب نوشتند از جمله
 Newsweek ,11 november ,1991  

World Policy Journal, Vol. 5, 1987," The Iran-Contra Scandal: a Postmortem", By petere Kornbluh . 
Wall Street Journal,13 July,1995, "Asides: Iran-Contra epilogue" 

National Review, Vol. 41, 4August, 1989,"Iran-Contra; Still Trying" 
The Nation, Vol. 250, June 4, 1990,"Puff The Magic Contra",By David Corn 

The Nation, Vol. 243, December 6, 1986,"Sitting Down with sattn;Why Iiran persued The Arms Deal", 
Columbia Journalism Review ,March/April1994 , " IRAN-CONTRA",By Malcolm Byrne and Peter 

Kornbluh 
TIME, 25 December 1989," American Notes IRAN-CONTRA" 
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TIME, 15 August 1988," American Notes IRAN-CONTRA" 
. آوري شده است    هاي گوناگون جمع    ها و كتاب     پيرامون اين معامالت مطالب مفصلي از روزنامه       wiki-pediaالمعارف      ن در دائره  همچني

 .كنترا خود نيازمند كتابي مفصل و مجزا است تحقيقات پيرامون ايران
ماجراي مك  .  عمليات فاو استفاده كرديم    ما از برخي از تجهيزات آمريكايي كه پيش از آمدن مك فارلين تهيه كرده بوديم، در               " -690

 1364 بود و ما عمليات فاو را در بهمـن مـاه سـال               1365 آبان ماه سال     13افشاي آن در    .  افشا شد  5فارلين پيش از عمليات كربالي      
يكايي در لبنان آغـاز     جريان از مدتها پيش در رابطه با گروگانهاي آمر        . ..حدود نه ماه پس از فتح فاو اين قضيه افشا شد          . انجام داديم 

 ...ما در همان عمليات تعداد زيادي از تانكهاي عراقيها را بـا تاوهـا زديـم   . شده بود و چند محموله تاو، هاگ و قطعات فرستاده بودند       
يـروز  چرا ايران در بازار سياه اينها را گران مي خرد؟ از ما بخرد، ما حاضريم به شما كمك كنـيم تـا در جنـگ پ                         ]ها گفتند   آمريكائي[

ما هم گفتيم آزمايشي وارد مي شويم، يعني پس از بحثها، مي بينيم آنها از ما چه مي خواهند يا ما از آنهـا                        . اين ادعاي آنها بود   .شويد
كم كم، كه اين بحثها مطرح شد، آنها نخستين چيزي كه مطرح كردند، اين بود كه كمك كنيد تا گروگانهـاي مـا در                        . چه مي خواهيم  
ما هم به آنها گفتيم نيازهاي ضروري ما را كه در بازار سياه پيـدا نمـي                 . ند و اين به عنوان يك عالمت خوب خواهد بود         لبنان آزاد شو  

مذاكرات بـه همـين صـورت    .. چند قلم را صورت داديم كه تاو، موشكهاي هاگ، المپهاي رادارها و موارد ديگر بود . شود، به ما بدهيد   
لبنانيهـا خيلـي پيچيـده      . خيلي سخت بود  . ي كشيديم تا سر نخ و ردپايي از گروگانها پيدا كرديم          ما هم زحمت زياد   . ادامه پيدا كرد  

ما هم كمك كرديم كـه گروگانهـا زودتـر آزاد           . آمريكاييان غير مستقيم به ما چند قلم كاال دادند و پولش را گرفتند            ...كردند عمل مي 
 )21/11/82مصاحبه با هاشمي رفسنجاني، كيهان،( ".شوند

 و زماني كه از محسن رضايي پرسيدند چه كسي فرمانده عمليات شكستن حصر آبادان بود در مصاحبه با اعتمـاد ملـي چنـين                         -691
 :گفت

  شكننده حصر آبادان چه كسي بود؟"
 .بودند) ره(فاتح اصلي همه نبردها حضرت امام  -

 از فرماندهان نظامي چطور؟
 )85 مهر 1،ي با روزنامه اعتماد مل محسن رضاييمصاحبه (".امام خودشان فرمانده نظامي همه ما بودند -

 869 تحقيقي درباره تاريخ انقالب ايران، ناخدا حميد احمدي، ص-692
 1360 مرداد 7براي مثال در خاطرات    . كردند  ها از هر فرصتي براي پاكسازي ارتش و نيروي زميني و نيروي هوائي استفاده مي                 آن -693

زمينه خوبي بـراي    ....صدر و مسعود رجوي،سرنشين هواپيماي فراري هستند         گزارش رسيد كه بني    11ساعت  ":رفسنجاني آمده است  
 )219، ص60 مرداد7عبور از بحران، خاطرات ( ".تصفيه ضد انقالب در نيروي هوائي پيش آمده است

هـاي آينـده جنـگ را         و طرح ها     ظهيرنژاد وضع جبهه   ": درباره حذف گام به گام ظهيرنژاد رفسنجاني در خاطراتش آورده است           -694
. ولي نظر ايشان پذيرفته نشـد     ....كرد  راضي نبود و نوعي حذف تلقي مي      .  شد ]مشترك[به ايشان پيشنهاد سمت رياست ستاد       . گفت

 ).309،ص60 مهر 9عبور از بحران،خاطرات (".سرانجام ايشان رئيس ستاد مشترك و آقاي صياد شيرازي فرمانده نيروي زميني شدند
 عبـور از    "در كتاب   . هاي هاشمي رفسنجاني، به عنوان يكي از افراد بلندپايه نظام، به خوبي مشخص است               ين حذف در كتاب   نمودار ا 
كه در كتاب پس از بحران، كـه          حال آن .  بار نام ظهيرنژاد آمده است     31شود،     را شامل مي   1360، كه خاطرات هاشمي در سال       "بحران

 . بار آمده است4شود، نام ظهيرنژاد تنها   هاشمي را شامل مي1361خاطرات سال 
 ما قرار بود    ":سرهنگ عطاريان زماني كه آوردنش تا مراسم اعدام اجرا شود گفت          ":درباره چگونگي اعدام او گفته شده است كه        -695

 ان  ":اعـدام  مجتبي حلوايي كه جالد اوين بود شروع كرد بـه خوانـدن آيـه                ".شويم  در جبهه كشته شويم، حاال در اينجا شهيد مي        
هـا را ريختنـد تـوي     يك وانت نيسان آوردند و اين. پس از مراسم اعدام سكوت شد. "المنافقين في درك اسفل السافلين من الناس   

 )890-889تحقيقي درباره تاريخ انقالب ايران، ناخدا حميد احمدي،صص ( ".وانت و بردند
آقـاي  ": صدر در فرماندهي سپاه، آمـده اسـت         وشريف، از ياران بني    در خاطرات هاشمي رفسنجاني درباره تصفيه و پاكسازي اب         -696

عبـور از   ("...كـرد   كنند گله داشـت و گريـه مـي          اند و دوستانشان را از سپاه اخراج مي         ابوشريف آمد و از اينكه ايشان را بيكار كرده        
 )207،ص60 تير28بحران،خاطرات 

 تبعيد حذف   نفر به اشكالي چون اعدام، زندان،8 مسلح ارتش ايران،  تن باالترين رده فرماندهان نيروهاي13از  در حقيقت -697
 .هوايي در دوران جنگ جان باختندمشكوك شدند و دو نفر نيز در سانحه 
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آورده اسـت     جالب اينجا است كه آقاي خميني نيز كه از جنگ چيزي سـردرنمي            . 512،ص60 اسفند   29عبور از بحران، خاطرات      -698

مـورد اسـتخاره نيسـت، بـه اميـد خـدا بـا           " :دهد  شود و به اين حرف محسن رضايي واكنش نشان مي            مي متوجه خارج بودن گفته   
  )همان(".معيارهاي عقالني عمل كنيد

 . سال زير دست چنين آقاياني بود6جنگ و جان جوانان پاك اين سرزمين، 
داشـت هفتـه دفـاع مقـدس،      به مناسبت گرامـي  پياده خرم آباد،84خاطرات سرتيپ دوم اسكندر بيرالوند فرمانده سابق تيپ    -699

 پاسدار بـر    70گويد كه در آن       اي مي   همچنين هاشمي رفسنجاني در خاطراتش از  بازديد منطقه        . 5،ص1376 مهر   5روزنامه اطالعات، 
 )479عبوراز بحران،ص ( اثر انفجار مين شهيد شده بودند

 1382/06/29  با خبرگزاري مهر، شهيد انقالب اسالميمدير كل آمار و اطالعات بنيادنويس،    گفتگوي هادي قلم-700
خبرگـزاري مهـر،    سـپاه پاسـداران،     ) شـيميائي، ميكروبـي، راديواكتيـو     ( ر.م.محمد باقر نيكخواه، مسئول واحـد ش       گفتگو با    -701
4/7/1385 

 584 ،ص1جاهللا منتظري، خاطرات آيت -702
 9/3/85  اعتماد ملي،،  اصفهاني طاهريهللا ا  با آيت مصاحبه -703
 1060-1056، صص2اهللا منتظري،ج اهللا منتظري به آقاي خميني، خاطرات آيت نامه آيت -704
 1379 اسفند 10 هزار شهيد خوزستان،16سخنراني در كنگره بزرگداشت سرداران و  -705
 10ص ، 5 فصل  گروگانگيري، ، كتاب دوم، در ايرانسير تحول سياست آمريكا -706
 420،ص60 دي 3فسنجاني،خاطرات  نقل از عبور از بحران،هاشمي ر-707
 28، ص 3حديث واليت، ج  -708
 چند روز پـس از      ":كند   جلسه نقل مي    حال آنكه هاشمي رفسنجاني روايتي متفاوت از آن       . 14ص،  14/1/1374،ي اسالم يجمهور -709

من . رفتند) ره(مت امام فتح خرمشهر، كه تب و تاب عمليات تمام شده بود، جمعي از فرماندهان نظامي براي تعيين تكليف بعدي خد                  
در آن جلسه، بحث عمده بـين       ...آن جلسه براي من يكي از مهم ترين جلسات شوراي عالي دفاع بود            . و آيت اهللا خامنه اي هم بوديم      

كـه  پايه حرف اين بود . من و آيت اهللا خامنه اي زياد حرف نمي زديم و بيشتر به حرفهاي آنها گوش مي داديم  . بود) ره(نظاميان و امام  
 اجازه ندادنـد كـه بحـث پايـان     " يعني اصال."بايد جنگ را ادامه دهيم. تفكر پايان جنگ در اين مقطع غلط است   ":گفتند) ره(امام

 در ...بحث بيشتر بر سر چگونه ادامـه دادن بـود  . آن قدر روشن بود كه روي آن زياد بحث نكرديم. جنگ را در آن جلسه مطرح كنيم   
ودند كه اصالً، بحث آتش بس، صلح و پايان جنگ مطرح شود و اين را باعث دلسـردي نيروهـا در جبهـه مـي       مايل نب ) ره(واقع، امام   

 )21/11/82مصاحبه هاشمي رفسنجاني با روزنامه كيهان، ( ".ديدند
 : نوشته است1360 فروردين 6گوئي آقاي رفسنجاني فراموش كرده است كه در خاطرات 

 )40،ص1360 فروردين 6پس از بحران، خاطرات ( ".د ما به خاك عراق موافق نيستنداحمد آقا آمد و گفت  امام با ورو"
 در "هـا  دور و بـري  "همچنين به نقـش     . 73 بهمن   ،شهداهاي     از خانواده  ي با جمع  داريدر د ي سيد احمد خميني     سخنران آخرين   -710

 مرحـوم امـام بـه       ":گويـد   راي مثال منتظري مي   ب. اهللا منتظري بارها اشاره شده است       تصميمات آقاي خميني در كتاب خاطرات آيت      
كردند، افرادي از روي اغراض سياسـي        اطرافيان خود و به مسئولين باالي نظام اعتماد داشتند و برخي از اين اعتماد سوء استفاده مي                

 )669،ص1جري،اهللا منتظ خاطرات آيت( "كردند گفتند و براي ايشان ذهنيت درست مي يا خطي و جناحي چيزهايي به ايشان مي
ايـن سـخنراني در      آمـد، امـا      14/1/74مورخه   جالب است كه با آنكه متن سانسور شده اين سخنراني در روزنامه جمهوري اسالمي               
 . نيامده است75مجموعه آثار يادگار امام، ناشرموسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول، بهار 

 30براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به مقاله عماالدين باقي در روزنامـه فـتح،   . ت درگذش1373 اسفند   25 سيد احمد خميني در      -711
هـا در      ناگفتـه  "هاي باقي، مشروح دادگاه و نكات ديگري از پرونده سيداحمد خميني رجوع كنيـد بـه                 همچنين براي نامه  . 78بهمن  

 145-100، صص2000زاده، نشر نيما،چاپ دوم، دسامبر  اي،عليرضا نوري هاي زنجيره پرونده قتل
(  صفحه توسط گروه تحقيق و بررسي سيد محمد خـاتمي          970 جلد و    18اين اعترافات در    . 384،ص  16 اعترافات سعيد امامي، ج    -712

 .تهيه شده است) متشكل از علي ربيعي، علي يونسي و سرمدي



 ١٨٤

                                                                                                                                                                  
، 1362 نفر؛ در سـال      33261،  1361سال  در  :  هاي ايران در جنگ پس از فتح خرمشهر بنا بر آمار رسمي چنين است                 آمار كشته   -713

 نفـر و در سـال   21091، 1366 نفر، در سال     41050،  1365 نفر؛ در سال     16799،  1364 نفر؛ در سال     15066،  1363 نفر؛ در سال     27281
 )31/6/1382 ويژه نامه هفته دفاع مقدس روزنامه ايران .( نفر21230، 1367

در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً               ":ت آقاي خميني در بيانيه قبول قطعنامه گف       -714
با قبول آتش بس موافقت نمودم و در مقطـع كنـوني آن را بـه مصـلحت                  ..  .ام براي من بود، اگر آبرويي داشته ام با خدا معامله كرده          

ه همه ما عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسالم و مسلمين قرباني                ك يا داند كه اگر نبود انگيزه     دانم و خدا مي    انقالب و نظام مي   
ام و جـام زهرآلـود       بدا به حال من كه هنوز زنـده مانـده         . و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود       شود، هرگز راضي به اين عمل نمي بودم       

 صـحيفه   متن كامل را بخوانيد در    . 598بول قطعنامه    در ق  1367 تير   29بيانيه آيت اهللا خميني در روز       ( ".قبول قطعنامه را سركشيدم   
، بخـش   2اهللا منتظـري،ج    بس نگاه كنيد به خاطرات آيت       همچنين براي نامه آقاي خميني در تبيين ضرورت آتش         .) 239، ص 20نور، ج 

ما طرح داشتيم   ":نندخواستند بروند به بصره حمله ك       اي در داخل هنوز مي      جالب اينجا كه پس از قبول قطعنامه عده       . 1132ضمائم، ص 
اى داديم و ايشان با امام مطرح        اهللا خامنه  بعد از قطعنامه اين طرح را به حضرت آيت        .  كه از شمال بصره وارد شويم و بصره را بگيريم         

امـه  شـرق، ويـژه ن     مصاحبه با محسن رضايي،   .("شود ايم ديگر نمى   چون قطعنامه را پذيرفته   . بودند كه نه   كرده بودند ولى امام گفته    
 )1384 مهر  4جنگ،

هاي خريد وسائل فني      آقاي الريجاني، مدير عامل صدا و سيما آمد و درباره اجراي قرارداد           ":گويد   رفسنجاني درباره سمت او مي     -715
 )126-125، ص60 خرداد 3عبور از بحران، خاطرات ( "گفتم مانعي ندارد. از آمريكا مشورت كرد

 109ص ،1ج، 1381تظام، نشر ني، چاپ پنجم،خاطرات عباس اميرانآن سوي اتهام، -716
 59 آذر 16  اسالمي،انقالب -717
 59 آبان 20،انقالب اسالمي -718
 59 / 8 / 29 سخنراني مورخه -719
 59 آذر 3 ،انقالب اسالمي -720
 59آذر 20 انقالب اسالمي، -721
 59 اسفند 20  اسالمي،انقالب -722
 15/1/60انقالب اسالمي، -723
 59ند  اسف20 ،انقالب اسالمي -724
 59 اسفند16انقالب اسالمي،  -725
 58 بهمن 20 ،كيهان -726
 59 آذر 27  اسالمي،انقالب -727
 59 اسفند 4 ،انقالب اسالمي   -728
 59 آذر 13  اسالمي،انقالب -729
 60 خرداد 9  اسالمي،انقالب -730
 58 آذر 25 ، انقالب اسالمي؛141 ص،2،جصد مقاله -731
 59 آبان 28 اسالمي، انقالب -732
 59 بهمن 8  اسالمي،بانقال -733
 59بهمن 28 اسالمي، انقالب -734
 84صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359 مرداد 3،  نامه بنى صدر به آقاى خمينى-735
 57صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ، نامه1359 خرداد 25،  به آقاى خمينى بني صدرنامه  -736
 60 فروردين 26  اسالمي،انقالب -737
 59 / 8 / 29 سخنراني مورخه  -738
 59 بهمن 5 ،كيهان -739
 141، ص63، مهندس مهدي بازرگان، تابستان " انقالب ايران در دو حركت": گفته شهيد چمران و حسن الهوتي را بخوانيد در-740
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 22/11/59سخنراني مورخه  -741
  59 / 8 / 28 ي مورخهسخنران -742
 59 بهمن 28 انقالب اسالمي، -743
 59 بهمن 15 سالمي، اانقالب -744
 59 / 8 / 29 سخنراني مورخه -745
 59 آبان 28 اسالمي،انقالب -746
 59 دي 17  اسالمي،انقالب -747
 59 تير 16  اسالمي،نقالبا -748
 58 دي 9  اسالمي، انقالب؛189 ص ،2،جصد مقاله -749
 59 خرداد 17انقالب اسالمي، -750
 60خرداد9  اسالمي،انقالب -751
 59ن  بهم19 انقالب اسالمي، -752
 60 فروردين 31  اسالمي،انقالب -753
 60 ارديبهشت14  اسالمي،انقالب -754
 59 بهمن 27 اسالمي،انقالب -755
 59 دي 23 ،انقالب اسالمي -756
 287ص ،59،انتشارات انقالب اسالمي، چاپ اول، آذر 99صدر در رمضان  هاي ابوالحسن بني ، مجموعه سخنرانينفاق در قرآن -757
 59همن  ب9 انقالب اسالمي، -758
 120ص، ، نقل از مكاتبات رجايي و بني صدر59 / 6 /9نامه به مجلس   -759
 59 / 8 / 29 سخنراني مورخه -760
 58 آذر 25  اسالمي،انقالب؛ 142 ص،2،جصد مقاله -761
 59 آبان 21انقالب اسالمي  -762
 74 ديگران، صصدر به آقاي خميني و ها از بني ؛ نامه1359 تير 30، به شوراى انقالببني صدر نامه  -763
 177صدر به خميني و ديگران ، ص ها از بني ؛ نامه1359 آبان 9، به آقاى خمينى بني صدر  نامه-764
 59 آذر 16  اسالمي،انقالب -765
 260صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359 بهمن 24،  به آقاى خمينىبني صدرنامه   -766
صـدر همچنـين      بنـي . 251صدر بـه خمينـي و ديگـران،ص         ها از بني    ؛ نامه 1359 بهمن   17 ، به آقاى احمد خمينى     بني صدر  نامه -767

 آن جمهورى كه اولين رئيس جمهورش با محبوبيتى كه تحصيل كرده است، يكسال دوام               ":اي ديگر به سيداحمد خميني گفت       درنامه
ـ . دانند خرد كردن من، مرگ جمهـورى اسـت         چينند اين را مي    نياورد، جمهورى قابل دوامى نيست و آنها هم كه اينهمه توطئه مى            ه ب

بحكم وظيفه و مسووليت بكار سـخت و  . زودتر جانم را خالص كنيد.من بخورد هئى هستم كه ب    همين نظر است كه اينهمه بدنبال گلوله      
 آذر 4 ،نـى  به آقاى احمـد خمي  بني صدرنامه ("دكنى بسازيد؟رخواهيد از پدر خود آسياب شخصيت خ    چرا مي . طاقت فرسا مشغولم  

 )209صدر به آقاي خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359
، پاريس، آبـادان، جـواد بيشـتاب       سياه سينما ركس   فاجعه براي اطالع از چگونگي ماجراي آتش زدن سينما ركس نگاه كنيد به                -768

 1378 بهار  ،20ه، شمارانداز چشم& 1364 دي-، مرداد115-104انقالب اسالمي در هجرت، شماره  &1373پائيز 
 58 مرداد 11  اسالمي، انقالب؛103 ص ،2، جصد مقاله -769
 10/5/58تلويزيوني،  مصاحبه -770
 57 بهمن 17 كيهان، -771
 59 اسفند 25  اسالمي،انقالب  -772
 58 تير 3 ،كيهان -773
 59 بهمن 16 اسالمي،انقالب -774
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 63، ص58 آبان 5، 26سروش، شماره  -775
 58 بهمن 11 ،كيهان -776
 23/2/60الب اسالمي،انق -777
 59اسفند9،انقالب اسالمي -778
 58 اسفند 12اطالعات، -779
 59 آبان 3 ،ميزان -780
 59 آبان20،اسالمي انقالب -781
اهللا   هاي نماز جمعه و تفاسير تلويزيوني آيت        ها، خطبه   ها، سخنراني   ها، مصاحبه   ها، پيام   از آزادي تا شهادت،مجموعه كامل اعالميه      -782

 472 رسا، چاپ دوم،صطالقاني، انتشارات
 38پاي امپرياليسم آمريكا،محمد ملكي،ص  ، دانشگاه تهران و جاي59 خرداد31مقاله  -783
 59 آبان 24 اسالمي،انقالب -784
 59 شهريور1 انقالب اسالمي، -785
 59 شهريور 31 ،ميزان -786
 59 / 12 / 20 سخنراني مورخه -787
 59 اسفند 20 اسالمي، انقالب -788
 59  اسفند9 ،ميزان -789
 58 مرداد 25؛ همچنين كيهان،78،ص 58 شهريور 31، 21؛ سروش، شماره 58 رمضان 23سخنراني در كاخ سعدآباد، -790
 59 آبان 22 اسالمي،انقالب -791
 60 فروردين 22  اسالمي،انقالب -792
 59شهريور 17نماز جمعه،آخرين خطبه  -793
 59 آبان 20انقالب اسالمي،  -794
 59 آذر 27  اسالمي،انقالب -795
 44،ص59 دي 13، 82مصاحبه شيخ علي تهراني با مجله سروش، شماره  -796
 59 اسفند 23  اسالمي،انقالب -797
گويـد كـه ببـين     پرد و به بنى صدر مى   اى خيلى شديد به بهشتى مى      معين فر در يك جلسه    نقل است كه    . 52ص،خيانت به اميد   -798

ه همكـاران   صدر ب   بنى زارشگ .رسد نه هيچى، چون حاال رئيس جمهور نشده       گذارند انقالب به ثمر ب      اينها نه مى   .كنند اينها چه كار مى   
 93صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ، نامه1359 مرداد 16 خود،

 129-131ص، صخيانت به اميد  ؛303و24 سير تحول سياست آمريكا در ايران،كتاب دوم،گروگانگيري، فصل پنجم، ص-799
 58 اسفند 4  اسالمي، انقالب؛ 286 ص ،2،جصد مقاله -800
 59 اسفند 4انقالب اسالمي،  -801
 59 ارديبهشت 14 انقالب اسالمي، ؛ 353، ص 2صد مقاله، ج -802
 59 بهمن 23انقالب اسالمي ، -803
 58 اسفند 4انقالب اسالمي، -804
 62،ص59خرداد 31، 55سروش، شماره  -805
 51خيانت به اميد، ص ،60 مرداد 16خاطرات  -806
 59 خرداد 12انقالب اسالمي،  -807
 59 آذر 2انقالب اسالمي، -808
 58 شهريور 8انقالب اسالمي، ؛ 171، ص 1صد مقاله،ج -809
 59 / 12 / 14انقالب اسالمي،  -810
 59 بهمن 25انقالب اسالمي، -811
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 59 خرداد 20انقالب اسالمي  -812
 59 اسفند 18انقالب اسالمي،  -813
 58 مرداد 25  اسالمي، انقالب؛138 ص 1صد مقاله،ج -814
 59 آبان 28انقالب اسالمي، .  -815
 59 اسفند 2انقالب اسالمي،  -816
 59 بهمن 30انقالب اسالمي، -817
 59 آذر 8انقالب اسالمي،  -818
 59 بهمن 12انقالب اسالمي، -819
 نوبت در رژيم بازداشت     2. سال بازداشت نبودم   3 من   ":، او همچنين در ادامه اعالم كرد       59 اسفند   7مصاحبه مطبوعاتي بهشتي     -820

 ". سال و اين حرفها نبود2 سال و 3شدم و هر نوبت براي چند روز و به 
 128 ص ،درس تجربه -821
 59 اسفند 16انقالب اسالمي، ؛  اسفند در دانشگاه تهران14سخنراني  -822
 59 اسفند 16انقالب اسالمي، -823
 59 اسفند 16انقالب اسالمي،  -824
 59 اسفند 16انقالب اسالمي،  -825
 59 اسفند 19انقالب اسالمي، -826
 59 اسفند 19انقالب اسالمي، -827
 488 - 491 اسفند ، ص 14غائله  -828
 ا59، اسفند 492 و 491 هاي ، شمارهرجوع كنيد به انقالب اسالمي -829
 59 / 12 / 15  مورخهنماز جمعه -830
 59 اسفند 21انقالب اسالمي،  -831
 59 اسفند 18انقالب اسالمي، -832
 59 اسفند 16،كيهان -833
 59 اسفند 18 اسالمي، انقالب -834
 65صپرور، چاپ دهم، انتشارات دانش، خميني  الهي امام- سياسينامه وصيت -835
 59 اسفند 20انقالب اسالمي، -836
 298صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359 اسفند 17،  به آقاى خمينى بني صدرنامه -837
 59 اسفند 20  اسالمي،انقالب -838
 60 خرداد 13  اسالمي،انقالب -839
 59 اسفند 20 اسالمي،انقالب -840
 59 اسفند 20  اسالمي،انقالب -841
 16/1/60انقالب اسالمي، -842
 308-307صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359 اسفند 20،  به آقاى خمينى بني صدرنامه  -843
 335صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1360ن  فروردي22، دادستان كل كشور ،آقاي موسوي اردبيلي به  بني صدر نامه -844
 60 خرداد 7  اسالمي،انقالب -845
 60 خرداد 14  اسالمي،انقالب -846
 59 آبان 28 انقالب اسالمي، -847
 59 آبان 19انقالب اسالمي،  -848
 59 آبان 20انقالب اسالمي، -849
 58 / 11 / 25 ،انقالب اسالمي -850
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 58 اسفند 4 انقالب ؛ 287 ص ،2،جصد مقاله -851
 17/3/59بامداد، -852
 59 بهمن 28 اسالمي،انقالب -853
 59 آذر 13  اسالمي،انقالب -854
 59 مرداد19اطالعات، -855
 22/6/59انقالب اسالمي، -856
 444-422صدر به خميني و ديگران، صص ها از بني ؛ نامه1359 بهمن 15،  به آقاى احمد خمينى بني صدرنامه  -857
 82صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359 مرداد 3، خمينىنامه بنى صدر به آقاى  -858
 60 خرداد 13انقالب اسالمي،  -859
 60 خرداد 14انقالب اسالمي،  -860
 60 خرداد 14انقالب اسالمي، -861
 110درس تجربه ص  -862
 60 خرداد 20  اسالمي،انقالب    -863
 59 آذر 27 اسالمي، نقالبا -864
 59 شهريور 3اطالعات، -865
 59 آذر 13  اسالمي،انقالب -866
 59 آذر 16 اسالمي،انقالب -867
 59 آذر 27  اسالمي،انقالب -868
 59 بهمن 8 انقالب اسالمي، -869
 59 مرداد 29 انقالب اسالمي، -870
 59 اسفند 21 انقالب اسالمي، -871
 59 آذر 30انقالب اسالمي، -872
 59دي 1 اسالمي،انقالب -873
 59 آذر29  اسالمي،انقالب -874
 60 ارديبهشت 9 اسالمي،بانقال -875
 59 بهمن 23  اسالمي،انقالب -876
 59 مرداد 8 انقالب اسالمي، -877
 59 بهمن 2  اسالمي،انقالب -878
 .47صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1359 خرداد 1،  به آقاى خمينى بني صدرنامه -879
 59 بهمن 12نقالب اسالمي، -880
 60 ارديبهشت 24  اسالمي،انقالب -881
 60 ارديبهشت 19  اسالمي،انقالب -882
 246صدر به خميني و ديگران، ص ها از بني ؛ نامه1359 بهمن17،  به آقاى احمد خمينىصدر  بنينامه -883
 440صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ، نامه1360 خرداد 14،  به آقاى اشراقى بني صدرنامه -884
د آقا آمد و خبر داد كه امام ، ده ميليون تومان از پول سـهم امـام بـه حـزب                       احم ": در خاطرات هاشمي رفسنجاني آمده است      -885

( ".دو سه روز پيش هم طلب پنج ميليون و دويست و پنجاه هزار توماني كـه از حـزب داشـتند بخشـيدند                      . اند  جمهوري كمك كرده  
 )442، عبور از بحران، ص1360 دي 25خاطرات 

شهري ، موسوي تبريزي و احمـدآقا بـراي رسـيدگي بـه                با آقاي ري   ":د آمده است     در خاطرات هاشمي رفسنجاني در اين مور       -886
بـا  )  ميليـون ريـال    13حدود  ( قرار شد بخشي از اموال نقد     . المال در اختيار آقاي شريعتمداري بوده جلسه داشتيم         اموالي كه از بيت   

 )284، ص، پس از بحران1361 مهر 28خاطرات ( ".اجازه امام به حزب جمهوري داده شود
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 519 – 520 حوزه هنري، صص،زواياي تاريك، جالل الدين فارسي -887
 84 بهمن 17 مصاحبه با روزنامه قدس، -888
آقاى هاشمى  ":كند  نوري نقل مي    همچنين ناطق . ، فصل پنجم ،پيروزي انقالب اسالمي     1360-1330خاطرات سياسي احمد توكلي    -889

) هاشـمى (ايشـان   .برويد به فكر آخـرت باشـيد      : شته بود و امام به ايشان فرموده بود       چند دفعه اين اختالفات را با امام در ميان گذا         
خـاطرات  ( ".اش كه ما نبايد به فكر آخرت باشيم يك خورده شما هم فكر آخرتتان باشـيد                همه :عصبانى شده بود و به امام گفته بود       

 )216،ص 1382نقالب اسالمى ،چاپ اول تابستان حجت االسالم و المسلمين ناطق نورى، تدوين مرتضى ميردار، مركز اسناد ا
 59 بهمن 18 انقالب اسالمي، -890
 58 اسفند 19مصاحبه با االتحاد، اطالعات، -891
 6/4/1380كيهان همچنين . 4، ص78 شهريور 24نامه پرتو سخن، هفته -892
وسوي اردبيلـي ، خامنـه اي، هاشـمي،     به امضاي بهشتي و م     59 / 11 / 25عبور از بحران، هاشمي رفسنجاني، مقدمه نامه مورخ          -893

 .باهنر
 71،عبور از بحران،ص29/1/1360خاطرات  -894
 59 دي 10ميزان،  -895
 59 شهريور 19 ،اطالعات -896
 .19، ص60 فروردين 15، 29پيام انقالب، شماره  -897
 60 خرداد 4 سخنراني در مسجد مطهري،-898
 298 ص،60گي طالقاني با همكاري شركت انتشار،تير بنياد فرهنيادنامه ابوذر زمان،،59 شهريور 26 سخنراني -899
 60 ارديبهشت 30انقالب اسالمي، -900
 60 ارديبهشت31انقالب اسالمي،   -901
  60 خرداد 13  اسالمي،نقالب -902
 60 ارديبهشت 31ميزان،  -903
 123عبور از بحران، ص  -904
 60 خرداد7   انقالب اسالمي،-905
 60 خرداد6 سخنان مورخه -906
 60 ، سال 182 مارهرنجبر ، ش -907
 60 ارديبهشت 31  اسالمي،انقالب، پاسخ روابط عمومي دفتر رياست جمهوري به اطالعيه وزارت خارجه -908
 60 ارديبهشت30 اسالمي،انقالب -909
 60 خرداد9  اسالمي،انقالب -910
 60 /3 /13 ،ميزان -911
 60 خرداد9 انقالب اسالمي،-912
 60 ارديبهشت 26ميزان،  -913
 60داد  خر13ميزان،  -914
 60 خرداد 13انقالب اسالمي،  -915
 60 خرداد 10انقالب اسالمي،  -916
 60 ارديبهشت 10ميزان،  -917
 60 / 3 / 19 جمهور خطاب به ملت،  پيام رئيس -918
 60 خرداد 9سخنراني در جمع پرسنل پايگاه هوايي شيراز، كيهان، -919
 60 خرداد 9نقالب اسالمي، ا-920
 10ص ، 5 ، كتاب دوم ، فصل ران در ايسير تحول سياست آمريكا -921
 129ص  ، عبور از بحران،60خرداد6 خاطرات -922
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احمـد خمينـي      اي كـه در رفـع اتهـام از سـيد            آقاي خميني همچنين در نامـه     . 137 ص  ، عبور از بحران،    60 خرداد   14 خاطرات -923
صدر بواسطه بعضي مصـالح جانبـداري        بني مادامي كه من از      ]سيد احمد [صدر، او   مسأله طرفداري از بني     در ":گويد  نويسد، مي   مي
كردم او هم گاهي طرفداري مي كرد وآنگاه كه من پرده را باال زده او را بركنار كردم حتـي يـك مرتبـه از او طرفـداري نكـرد و                                مي

 )1361آذر 23 ، مورخهدر دفاع از عملكرد حاج احمدآقاه آقاي خميني  نام(".مخالفت شديد مي كرد
 60 خرداد 7همچنين انقالب اسالمي، .377ص،14صحيفه نور، ج -924
 354 دفتر سوم، ص،روحاني)زيارتي(سيد حميد ، نهضت امام خميني -925
 .دين خواند در ادامه همين سخنراني بود كه آقاي خميني جبهه ملي رامرتد و مصدق را بي. 60 خرداد 25سخنراني مورخه  -926
 31 ص،خيانت به اميد -927
 60 خرداد 7كيهان، نين  همچ.371،ص14صحيفه نور،ج -928
 436صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1360 خرداد 6 ، به آقاى خمينى بني صدرنامه -929
 60 خرداد 7كيهان،  -930
 282،ص9صحيفه نور،ج -931
 124، صدفتر جريان شناسي تاريخ معاصربخش،  جمهور، قاسم روان  بازخواني پرونده يك رئيس-932
 59 آذر 17انقالب اسالمي،   -933
 60 خرداد19 كيهان، -934
 145عبور از بحران،ص  -935
 449صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1360 خرداد 18 ، به آقاى خمينىصدر  بنينامه -936
 136 درس تجربه،ص -937
 60 / 3 / 22 پيام به ملت،  -938
 454-452 خميني و ديگران،صصصدر به ها از بني ؛ نامه1360 خرداد 22 ، به آقاى خمينى بني صدرنامه  -939
 :گويد هاي آقاي خميني مي  هاشمي رفسنجاني درباره يكي از اين سخنراني-940
ها ريختند و شعارهاي      اللهي به خيابان    در عوض مردم حزب   .ها را نكند    امام با اين بيانات باعث شدند كه كسي جرات آمدن به خيابان           "

 )157عبور از بحران،ص( ".گرايان دادند  مليصدر و تند مبني بر عزل و محاكمه و اعدام بني
 161-160عبور از بحران،صص -941
 .گفتند نگران تجديد رفتار مصدق از سوى مـن هسـتيد           آقاى اشراقى مي   ":صدر براي آقاي خميني آمده است       اي از بني    در نامه  -942

نوشته درباره اشتباه دوره مصـدق دارد، اشـتباه را   ها  چرا كسى كه ده. ام من آنچه براى جلب اطمينان شما الزم بوده است انجام داده     
صدر به    ها از بني    ؛ نامه 1359 مرداد   3،  نامه بنى صدر به آقاى خمينى      ("بكند؟ و چه بايد بكنم كه معلوم شود برآن كار و روش نيستم؟            

  )81خميني و ديگران، ص
 183 ص،خيانت به اميدو 133درس تجربه ص  -943
 17ص، خيانت به اميد -944
 133 ص ،خيانت به اميد؛ 60 شهريور13هاي  ادداشتي -945
 129،ص1381اهللا محمدعلي گرامي، به كوشش محمدرضا احمدي، مركز اسناد انقالب اسالمي، خاطرات آيت -946
 138 درس تجربه، ص-947
 135 درس تجربه،ص-948
 432، ص8 صحيفه نور ج-949
 16 ص،خيانت به اميد -950
  60 خرداد 26ن،كيها ؛ همچنين 21-20، ص15نور،ج  صحيفه-951
 60 تير 1كيهان،  -952
 706 ص ،اسفند14ائله غ -953
 60 خرداد 30 ،كيهان -954
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 60 تير 1كيهان، -955
 60 تير 1كيهان،  -956
 313خاطرات صادق خلخالي،ص -957
 462-458صدر به خميني و ديگران، صص ها از بني ؛ نامه1360 خرداد 22، پيام رئيس جمهورى به مردم مسلمان و شريف ايران -958
 60 تير 1كيهان، -959
 ؛ همچنين   229،ص14، صحيفه نور، ج   1360پيام آقاي خميني هنگام تحويل سال نو      . " اميدوارم امسال،سال اجراي قانون باشد     " -960

  60 فروردين 29، 30پيام انقالب، شماره 
 60 تير 13كيهان،  -961
مصـدق  ": جمالت را درباره مصدق تكرار كرده بـود       تر شبيه همين      رفسنجاني قبل .  1361سخنراني در نمازجمعه، پنجم شهريور     -962

كرد، ديگر نيازي به روحانيت ندارد و آراء مردم را پشت سر دارد و اشتباه دكتر مصدق همين بود                    بار خودش را بار كرده بود، خيال مي       
هللا صدر و ديگـران بـاال آمـده،    كه خيال مي كرد حاال كه روي دوش مردم، فدائيان اسالم، حوزه، كاشاني، آيت اهللا خوانساري و آيت ا       

 )1361 تيرماه 30جمهوري اسالمي،.(ديگر مسئله تمام شده است و مي تواند با يك رفراندوم همه چيز را تمام كند
صدر و ديگران در زمان رياست جمهوري او داشته است رو كرده بـه                 رفسنجاني در يكي از جلساتي كه با بني        .60 تير   13كيهان،   -963
ها از زنـدگي يـك    خواندني( "!جمهور آن باشي چقدر كسر شان يك نظام است كه تو رئيس      !  خاك بر سرت كنند    ":ويدگ  صدر مي   بني
 )146، ص1380، محمد عابدي ميانجي، انتشارات نورالسجاد، چاپ اول، زمستان]محمدعلي رجايي[جمهور رئيس

 60 كشور مسلمان، ارديبهشت 8 سخنراني در جمع سران -964
 18، ص13جنور،   صحيفه-965
 1ص13 صحيفه نور، ج-966
 384ص ، 8ج ،صحيفه ي نور -967
 142،ص13صحيفه نور،ج -968
 59 بهمن 28 اسالمي، انقالب -969
 109،،ص13صحيفه نور،ج  -970
 141،ص13صحيفه نور،ج  -971
 69،ص15صحيفه نور، ج -972
 60 تير 3 ،يهان؛ ك499،ص14صحيفه نور،ج -973
 93،ص15صحيفه نور،ج -974
 499،ص14؛ صحيفه نور،ج4/4/60جمهوري اسالمي،  -975
 95،ص15صحيفه نور،ج -976
 499،ص14صحيفه نور،ج -977
 4/4/60جمهوري اسالمي،  -978
 .60 خرداد 30كيهان،  -979
 34، ص15صحيفه نور، ج -980
 184ص،خيانت به اميد -981
 155 ص ،خيانت به اميد -982
 .97 ص ،درس تجربه -983
 47 ص ،خيانت به اميد -984
 بديدار خدا برود، باز حاكميت خدا و واليـت فقيـه در             روزي به اراده خدا پس از هزاران بهار ديگر        امام مردني نيست و اگر هم       " -985

هـا    آخـرين آن  .هاي زشت، پس از مرگ آقا نيز ادامه يافـت           گويي  اين شرك . )61 فروردين   24كيهان،  (".اين اجتماع باقي خواهد ماند    
مصـاحبه  ( . خوانـد  "پيامبر زمـان  "را    م، بود كه وي در آن آقاي خميني       مصاحبه خبرگزاري فارس با عماد افروغ، نماينده مجلس هفت        

 )1385خرداد ماه  13اختصاصي خبرگزاري فارس با عماد افروغ،
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 155 ص ،خيانت به اميد؛ 60 شهريور 13خاطرات  -986
 31صفحه ، 5 جلد ،صحيفه نور، 15/11/57 پيام -987
 55،ص10، صحيفه نور ج58 شهريور28سخنراني  -988
 89ص  رئيس جمهور ايران،اولين -989
 :صدر اي از گفتگوي جواد مظفر با بني گوشه -990
 !ايد شايد خصوصيت خودتان باشد گويند كتاب كيش شخصيت را كه شما نوشته مي -
 ناولـي ("!اي از خودم به دست بدهم      عرض كنم كه اقال در مورد اين هنر بود كه چنين آئينه           . اين را جالل الدين فارسي راه انداخته        - 

 )  87 ص جمهور ايران، رئيس
بدليل اينكه حاضر نيستم در     ؟   چرا .اي من را متهم مي كنند كه فالني تك رو است           عده" :اين حرف ميگويد    صدر در پاسخ به     بني -991

 گوينـد، تـك     مـي  ،گوينـد  علي هم داشته، اين را تك روي نمي       . اگر اين مرض است جد من هم داشته       . داخل احزاب با اينها كار كنم     
 ) 66 جمهور ايران،  رئيساولين( ".بودن

 )58 اسفند 4 اسالمي،انقالب(".رئيس جمهور امروز همچون ديگر مردم با اتوبوس به سر كار خود رفت" -992
 1361 تير 30جمهوري اسالمي، -993
 3/3/58سخنراني در جمع دانشجويان اهواز،كيهان  -994
 ، قم1358 آذر 19 سخنراني مورخه -995
 ، قم1357 اسفند 22 سخنراني مورخه -996
 372،ص9صحيفه نور،ج -997
 7-6،ص58 شهريور 10، 18، سروش،شماره 58 شهريور2سخنراني در مسجد فيضيه قم، جمعه  -998
 1358 مرداد27، كيهان-999

 96ص1358منصور دوستكام و هايده جاللي،انتشارات پيام آزادي، چاپ سوم،: ، گردآورنده...  امام و 58 تير 19 سخنراني -1000
 50، ص13نور ، ج يفه صح-1001
 1358 مرداد 27يه قم، ضفي مجلس معارفه با نمايندگان مجلس خبرگان در -1002
 1359 تير 9، سالروز تولد رسول اسالمسخنراني به مناسبت  -1003
 179، ص 17 صحيفه نور، ج ؛61/11/18 در جمع حكام شرع دادگاهها سخنراني -1004
 254 صفحه ،9 جلد ،صحيفه نور، 12/7/58 سخنراني -1005
 182، ص7، صحيفه نور، ج 58/4/2، در جمع گروهي از بانوان لنگرود سخنراني-1006
 15صفحه ، 10 جلد ،صحيفه نور ،29/7/58سخنراني مورخه -1007
 376،ص14صحيفه نور،ج -1008
 5/3/59سخنراني در جمع دانشجويان و طالب، جمهوري اسالمي، -1009
  110صفحه ،12 صحيفه نور ج،3/3/59 سخنراني -1010
 19/5/59 در كنگره قدس،صبح آزادگان، سخنراني -1011
 5/3/59جمهوري اسالمي،  -1012
 6،ص 59 مرداد 25، 63پيام به مناسبت روز قدس، سروش، شماره  -1013
 51،ص13، صحيفه نور،ج 31/4/59سخنراني در جمع شوراي عالي قضايي، -1014
 هما رفيـع، همـا قـائمى و    را گفتگو اين ؛1359اد   مرد 1،   اشراقى يصدر با آقا    بنى يگفتگو همچنين   133 -132 ص ،درس تجربه  -1015

 79-78صدر به خميني و ديگران، ص هاي بني نامه. اند  ثبت كرده فيروزه بنى صدر در همان تاريخ
 58 دي 9كيهان،  -1016
 468، ص 3ي نور، جلد  صحيفه.  57 شهريور 23لوموند،  -1017
 26/8/59سخنراني در جمع فارغ التحصيالن دانشكده افسري، جمهوري اسالمي، -1018
 1361 شهريور9 ،جمارانسخنراني در  -1019
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 60خرداد 7كيهان،  -1020
 . 59 تير 21ها، بامداد، سخنراني در جمع روحانيون و ائمه جمعه تهران و شهرستان -1021
 133 صفحه ،11جلد ، صحيفه نور، 8/10/58  سخنراني -1022
 1373سال ، 1 شماره ،ميهنصدر با علي كشتگر، نشريه  مصاحبه بني -1023
 212-211،ص16صحيفه نور،ج . 30/3/61خنراني س -1024
 178،ص 18نور،ج ، صحيفه20/9/62سخنراني  -1025
 79 تير 22مصاحبه با روزنامه ابرار،  -1026
 ."قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟" ،12/3/68 بيانيه،20، جلد 68اسناد نهضت آزادي ايران،سال  -1027
 425،ص2،ج79ت قلم،چاپ اول، پائيز  در تكاپوي آزادي، حسن يوسفي اشكوري،انتشارا-1028
 122ها، هاشمي رفسنجاني، به كوشش مسعود سفيري،ص ها و مصلحت حقيقت -1029
 362، پس از بحران،ص 1361 دي 28 خاطرات  -1030
 6،ص60 شهريور 14، 40پيام انقالب، ارگان مطبوعاتي سپاه پاسداران، شماره  -1031
 1360شهريور سخنراني -1032
 101-100،ص15صحيفه نور، ج -1033
  2ص17، صحيفه نور،ج 1361 مهر1پيام به مناسبت بازگشايي مدارس، -1034
 142- 143 ص،درس تجربه -1035
 219،ص20صحيفه نور،ج -1036
 220،ص20صحيفه نور،ج -1037
 46- 47ص،خيانت به اميد،60 مرداد 4 و خاطرات روز 52 – 53خيانت به اميد ص، 60 مرداد 16خاطرات روز  -1038
 174 ص،يانت به اميدخ؛ 60 شهريور24خاطرات روز -1039
 من بايد عرض كنم كه محمدرضاي پهلوي ، اين خائن خبيث ":1357 بهمن 12رك به سخنان آقاي خميني در بهشت زهرا،  -1040

 "...قبرستان هاي ما را آباد كرد. مملكت ما را خراب كرد. براي ما رفت، فرار كرد وهمه چيز ما را به باد داد
 18 ص ،خيانت به اميد -1041
 27 ص، خيانت به اميد،60 تير 26ات روز خاطر -1042
 129 ص ،درس تجربه -1043
 18ص ، خيانت به اميد؛  60 تير 24هاي  يادداشت -1044
 را به جاي حكومـت روحـانيون بـه كـار            " مالتاريا "صدر در اصل كلمه       بني. 53 ص ، خيانت به اميد   ؛60 مرداد   16هاي    يادداشت -1045
اسـتبداد  "شايد بتـوان معـادل مالتاريـا را،       .  مطرح كرد  "پرولتاريا  " در وجه تسميه كلمه      اين واژه را اولين بار هادي غفاري      . برد  مي

 . درنظر گرفت"روحاني
 17 ص،خيانت به اميد؛ 60 تير 24هاي  يادداشت -1046
 65ص جمهور ايران،   اولين رئيس-1047
 ژوئـن را يكـي از   28 توطئـه انفجـار   آيـا ":از جمله روزنامه كريسچين ساينس مانيتور در اين بـاره نوشـت  . 60 تير  8كيهان،   -1048

ريزي كرده است؟ از جمله مصاديق ايـن بـدگمانيها آقـاي            يابي بر كليه تشكيالت است، طرح       گروههاي درون حزب كه خواهان سلطه     
يكـي  . رفسنجاني،محمدعلي رجايي و بهزاد نبوي هستند كه لحظاتي قبل از انفجار محل دفتر مركزي حزب جمهوري را ترك كردند                  

كنـد،    نبوي به اطرافيان خود در كنفرانس گفته است كه احسـاس مـي             تنها دقايقي پيش از انفجار،     :گفت  ر از منابع اطالعاتي مي    ديگ
گويند كه اگر قصد دارد برود، آنها نيز در معيـت وي خـارج خواهنـد شـد و انفجـار                     رجايي ورفسنجاني به او مي    .حالش خوب نيست  

 )9/7/1981 كريسچين ساينس مانيتور، (".فته استبالفاصله پس از خروج آنها صورت گر
محمدرضا كالهي دانشجوي سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت، بمب را كار گذاشت و بعنوان بستني خريدن ازانفجـار                     " -1049

 ) 181خاطرات هاشمي رفسنجاني،عبور از بحران، ص(."فرار كرد
 )205عبور از بحران، ص(.اند  تن نبوده72 جمهوري شدگان حزب گويد كه كشته هاشمي رفسنجاني خود مي -1050
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 153 ص ،درس تجربه -1051
 153صهمان، -1052
 149 ص ،درس تجربه -1053
 1382 تير 24 ،  "بسيجي مسلمان ايراني"به نامه يك صدر  بنيپاسخ  -1054
 140- 141ص،درس تجربه -1055
 )198بحران ،ص، عبور از 60 تير 21خاطرات  (".رقيب و كم رونق خواهد بود انتخابات بي" -1056
بـا  (  راي ماخوذه  14532869 راي از    12770050 كانديدا برگزار شد، محمد علي رجايي با         4 كه با    2/5/1360در انتخابات مورخه     -1057

هاي بعدي    اهللا عسگراوالدي در رده     عباس شيباني، اكبر پرورش و حبيب     .  درصد انتخاب شد   87/87، با   ) راي باطله  465218احتساب  
 .جاي گرفتند

(  راي ماخوذه  14089468 راي از مجموع     12068602اي با      كانديدا برگزار شد، سيد علي خامنه      3 كه با    25/5/1364در انتخابات    -1058
هـاي   اهللا عسـگر اوالدي در رده   سيد محمود مصطفوي كاشاني و حبيب     .  درصد انتخاب شد   66/85با  )  راي باطله  347814با احتساب   

 .بعدي قرار گرفتند
 16737320 راي از مجمـوع      15905987اي بـا       كه با چهار كانديدا برگزار شد، سيد علي خامنه         10/7/1360ت مورخه   در انتخابا  -1059

اي و حسن غفـوري فـرد در          اكبر پرورش، سيد رضا زواره    . درصد انتخاب شد  04/95، با   ) راي باطله  353436با احتساب   ( راي ماخوذه 
 .هاي بعدي جاي گرفتند رده
 138 درس تجربه،ص -1060
 بـراي پـرواز دو      ":كنـد    درباره اين پرواز نقل مـي      ،747 نظامي بوئينگ    سرهنگ معزي، خلبان هواپيماي   . 150 ص   ،درس تجربه  -1061
جنوب رفته و بعد از طرف عربستان بيـاييم           يعني ابتدا به  . از روي كشورهاي آفريقايي برويم      يك طرح اين بود كه    . حل وجود داشت    راه
چون در راههاي هـوايي     . طرح كشورهاي آفريقايي بعد از بررسي قبول نشد       . از مسير تبريز خارج شويم      طرح دوممان اين بود كه    . باال

 نيروي هـوايي را از      707مضافاً اين كه هفتة قبل از آن سروان خيرخواه نامي يك هواپيماي           . اين كشورها حساب و كتاب درستي نبود      
بود و سـبد    » 311«شماره هواپيما    . ...رژيم نسبت به آن مسير حساس شده بود       همين دليل     و به . بود  همان مسير ربوده و به مصر برده      

صـدر را تيمهـاي        متوجه شدم كـه آقـاي رجـوي و بنـي           ...انتخاب شده بود  » علي مددي «اسم عمليات هم    . گيري هم نداشت    بنزين
ها براي اين كه ماشين عادي        بچه. شد  وردهصدر با يك كاماروي زردرنگ آ       بني. شان طي دو عمليات جداگانه به پايگاه آوردند         حفاظتي

تيمهاي حفاظتي و آتش    . بودند  باشد و توجه نگهبان را جلب نكند روزهاي قبل چندين بار با همين ماشين در پايگاه رفت و آمد كرده                   
شـدند تيمهـاي      شـناخته ها هنگام ورود به پايگـاه         اگر سوژه   قرار بود كه  . و پشتيباني با خونسردي تمام مسئوليتشان را انجام دادند        

. ها را از معركه خارج كنند       اسكورت درگير شوند و با سر و صدا توجه نگهبانان را به جاي ديگري جلب كنند و تيمهاي حفاظتي سوژه                   
هاي حفاظتي و آتـش    تيم...بود منزل مسكوني سرهنگ شهيد اسماعيل فرخنده بود      شده  ها درنظر گرفته    بهترين جايي كه براي سوژه    

پايگـاه مـوقعي در نظـر         زمان ورود بـه   . پايگاه يكم شكاري انجام دادند      ها را به    يباني با خونسردي تمام مسئوليت انتقال سوژه      و پشت 
دقيقه عصر روز ششـم مـرداد       10و7ساعت  .راحتي آنها را تشخيص دهد      بود كه هوا تقريباً تاريك باشد تا نگهبان نتواند به           شده  گرفته

بانـد در رأس سـاعت         نفوذ به  ...هواپيما در باند شرقي فرودگاه پارك شده بود       . ن دردسر وارد پايگاه شدند    ها سالم و بدو     بود كه سوژه  
        زيرا يكي از مهمترين قسمتهاي طرح نحـوه       . ها در هواپيما مستقر شدند من نفس راحتي كشيدم          وقتي سوژه . شد  دقيقه شروع 35و7

امـا  . دقيقه بود 20و11ساعت پرواز   . شد  درازا كشيد كه با موفقيت انجام       ت يك ساعت به   اين مرحله از كار درس     كه   سوار كردن آنها بود   
در . بـوديم  بينـي نكـرده   و اين از مسائلي بود كه ما پيش. از پست فرماندهي به ما اطالعي دادند كه بايد يك ساعت زودتر پرواز كنيم        

 ."... .روي فني هم برق را به هواپيما وصل كردك. هاي پاركينگ هواپيما روشن شد  دقيقه چراغ20و 9نتيجه ساعت 
 134ص،60 خرداد 12 عبور ازبحران، خاطرات -1062
چـرك  "صدر چـون    و به گفته بني   . طلبي بيرون زد    ن كشاند، چرك  قدرت    آصدر روحانيان حاكم را به        زمايشي كه بني  آبه يمن    -1063

صـدر بـر نسـخه        تحشيه دكتر بني  ( ".زاد و رشد پذير مي كنيم     آقدرت ستائي را از دين فرهنگ بزدائيم، ايران را مستقل و  خود را               
 )دستنويس كتاب

 . تاسيس شد1360 تير 30 اين شورا در -1064
 صدر بر نسخه دستنويس كتاب تحشيه دكتر بني -1065
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 154 ص ،درس تجربه -1066
 154 ص ،درس تجربه -1067
 139-164صفحات  مجاهدين خلق در آيينه تاريخ، -1068
 155 ص ،درس تجربه -1069
جمهـور      اولين رئيس   (". ازدواج كرد  اش،  جمهوري   با عليرضا نوبري، رئيس بانك مركزي در زمان رياست         صدر دختر كوچك بني   -1070
 )74ص ايران،

 156 – 157درس تجربه، ص -1071
 صدر بر نسخه دستنويس كتاب  تحشيه دكتر بني-1072
 صدر بر نسخه دستنويس كتاب تحشيه دكتر بني -1073
صورت گرفت و مسعود  1365 خرداد 17در هاي فراوان و ممانعت دولت فرانسه همراه بود، سرانجام   اين سفر كه با كش و قوس-1074

 .رجوي، پاريس را به مقصد خاك عراق ترك گفت
 1363 اسفند 19 اطالعيه شوراي مركزي سازمان مجاهدين خلق،-1075
 621سخنراني در جمع متحصنين، انقالب اسالمي در هجرت،شماره  -1076
 58دي  30 ،كيهان -1077
 387 ص ،2، ج79،حسن يوسفي اشكوري، انتشارات قلم، چاپ اول، پاييز در تكاپوي آزادي -1078
 59 اسفند 10  اسالمي،انقالب -1079
، شـهرنوش   "خاطرات زندان " &، نوشته كتايون آذرلي،انتشارات فروغ    " مصلوب ": براي ديدن خاطرات اين زندانيان بخوانيد      -1080

 ،ناصـر مهـاجر   نوشته   ،"كتاب زندان " & خاوران ، انتشارات شهرزادنوشته  ،  " دختران نمي ميرند   در اينجا  &"پارسي پور، نشر باران   
، احمدموسـوي ، نوشته   "شب بخير رفيق  " &، نوشته هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما       "چشم در چشم هيوال   " &نشر نقطه 

، نوشـته منيـره     "حقيقت سـاده  " &نتشارات خاوران ، نوشته پروانه عليزاده، ا    "خوب نگاه كنيد، راستكي است    " &انتشارات باران 
 & نوشته فريبـا ثابـت، انتشـارات خـاوران         "يادهاي زندان " &تشكل مستقل دموكراتيك زنان ايراني در هانوفر      برادران، انتشارات   

انجمن دفـاع   رات  ، انتشا )فريبا ثابت (آزاد.ف نوشته   ،"يادهاي زندان " &باران، انتشارات   بهروزشيدا نوشته   ،"كابوس بلندتيزدندان "
: ، نوشته ايرج مصداقي، انتشارات آلفابـت ماكزيمـا، در چهـار جلـد             "نه زيستن، نه مرگ   " &اززندانيان سياسي و عقيدتي در ايران     

اويـن،  " &سـودابه اردوان   نوشـته    ،"هـاي زنـدان     يادنگاره" &".هاي ناآرام، تا طلوع انگور      ها، تمشك   غروب سپيده، اندوه ققنوس   
 .، محمد جعفري، انتشارات برزاوند"و انديگاهنامه پنج سال 

زدن كابل در قطرهـاي گونـاگون در مراحـل مختلـف            : ها اينگونه بودند    اي از اين شكنجه      مطابق گفته زندانيان شكنجه شده،گوشه     
برس سـيمي  اند،كشيدن جسم سخت، نوك تيز يا  اي كثيف يا جوراب در دهان زنداني فرو كرده          شكنجه به كف پاها در حالي كه كهنه       

حس شده، اجبار زنداني به باال و پايين پريدن روي پاهاي شكنجه شده، سوزاندن نقاط مختلـف بـدن بـا          به پاهاي شكنجه شده و بي     
ها كه از آن به عنوان مراسم جشن          روشن كردن شمع زير بيضه     نفت و گازوييل وسوزاندن عورت با چوب گازوييلي،          ،سيگار، فندك 
تـوپ  . ها و ريختن قطره قطره آب در آن تا سنگين شده و زنداني از شدت درد بيهـوش شـود                     آفتابه به بيضه  شد، بستن     تولد ياد مي  

دهنـد؛ اسـتفاده از     مـي  ديگر پـاس    فوتبال؛چند نفر بازجو زنداني را در ميان خود به شكل توپ فوتبال با ضربات مشت و لگد به يك                  
 او پيچيـده شـود؛        در گوش   شود تا فريادهاي زنداني در زير شكنجه         گذاشته مي   سر خودي كه بر    دستگاه آپولو كه عبارت بود از كاله      

حسي؛گرسنگي   هاي آب روي سر و متعاقبا ايجاد شكنجه روحي؛كشيدن دندان بدون استفاده از داروي بي                بستن فرد و چكاندن قطره    
 اجبار زنداني بـه در آوردن       حسي موضعي،   بيهوشي و يا      عمل جراحي بدون بي   دادن به طفل شيرخوار براي فشار آوردن روي مادر،        

 نگاه داشتن سر زنـداني در       صداي حيوانات مانند عرعر كردن، پارس كردن، قارقار كردن و يا صداهاي نامفهوم؛ زدن دستبند قپاني،               
ط وي را بـاال   اجراي نمايشي مراسم دار زدن زنداني؛ طناب به دور گردن زنداني انداخته شـده و بـه آهسـتگي و بـا احتيـا                       زير آب، 

هنگامي كه  ( دهد؛ به رگبار بستن زنداني روي برانكارد و پتو          پاها از روي زمين جدا شده و حالت خفگي به زنداني دست مي            . كشند  مي
ي زنـداني،كردن زنـدانيان       ، شليك در رحم و بيضه     )زنداني به علت شدت جراحات وارد زنداني قادر به ايستادن براي تيرباران نباشد            

بند   شد، زدن چشم    جوش روي تانكر طوري كه تا دو هفته امكان حركت از زندانيان سلب مي                متري و ريختن آب    2نكر كوچك   درون تا 
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ها براي دادن نشاني قبـر        ي پول تير از خانواده       روز، مطالبه  15 الي   10بند براي      ماه، سرپا نگاه داشتن زنداني با چشم       7به زنداني براي    
 ...  وشان  شده فرزندان اعدام 

 1169-1155ص ،2اهللا منتظري،ج  خاطرات آيت،17/7/65نامه منتظري به آقاي خميني،مورخه  -1081
 650،ص1 جاهللا منتظري،  خاطرات آيت-1082
هرچـي موشـك    . گزارش تاورمن را بخوانيد . اسرائيليها اسلحه مي فروختند به ايران":گويد  ابراهيم يزدي نيز در اين مورد مي   -1083

 . دالري خريدنـد 2000 رقـم موشـك آنهـا را     11500ره خارج بود ودرانبارها داشتند به ايران فروختنـد خودشـان            ازدو هاي قديمي و  
فهميدند كـه آنهـا را بـه ايـران           خواهيد و  ارتش آمريكا گفتند اين موشكها را براي چه مي        . خريدند موشكهاي پيشرفته آمريكارا مي   

گفـت وگـوي    (".فرمطلب را لو داد    قرباني. ن مي دهيم ويك رابط مستقيم ايجاد كردند       آنها گفتند خودمان آنها را به ايرا      . فروشند مي
 .)1382 اسفند 23 عرفان قانعي فرد با ابراهيم يزدي،

اهللا پسنديده از روحانيون  آيت.  قمري1403شوال  25مطابق با 1362 مرداد 15 ، خمينيبه آقاي پسنديده  مرتضينامه آيت اهللا -1084
خطـاب بـه نهضـت آزادي ايـران از       22/6/1375 مورخه    او در نامه  .  سال زندگي كرد   101اتني آقاي خميني بود كه      فكر و برادر ن     خوش
 ياد و خـاطره مجاهـدات و خـدمات    ": ياد كرد و نوشت" ركن ركين انقالب و مجاهد بزرگ و بزرگوار        "اهللا طالقاني، تحت عنوان       آيت

گذارم كه اجر ايشان در نـزد خداونـد سـبحان محفـوظ و       رگان را نيز ارج مي    آقاي مهندس مهدي باز   فراموش ناشدني مرحوم جناب     
 )29/8/1375 ،"اهللا پسنديده  آخرين مكتوب مرحوم آيت"، 27، ج1375اسناد نهضت آزادي ايران در سال ( ".ملحوظ است

 620، ص1خاطرات آيت اهللا منتظري، ج -1085
 433-428ك به صص .براي تحليل آماري ر. 430،ص1383چاپ سوم، بررسي انقالب ايران،عمادالدين باقي، نشر سرايي،  -1086
 624، ص1اهللا منتظري، ج  متن نامه در خاطرات آيت-1087
 625، ص1اهللا منتظري، ج  متن نامه در خاطرات آيت-1088
-626ص،1اهللا منتظـري، ج     ها نگاه كنيد به خـاطرات آيـت         براي كليشه تصوير اين نامه    . 625، ص 1اهللا منتظري، ج     خاطرات آيت  -1089
627 
  635 و628صص ،1اهللا منتظري،ج خاطرات آيت -1090
 1377خرداد،43 شماره،ايران فردا، گفتگو با مهندس لطف اله ميثمي -1091
هاي او به آقاي خميني در ايـن مـورد             اهللا منتظري،اقداماتي كه او درباره زندانيان انجام داد، نامه          گيري كلي آيت     راجع به جهت   -1092

: گفتـه بـود   سيد احمد خمينـي     در طريقه برخورد منتظري با خميني،       . 645-622 صص ،1جاهللا منتظري،   يترجوع كنيد به خاطرات آ    
بوسد و عقب عقب برمي گردد، ولي آقـاي منتظـري            آيد و دست امام را مي       ياد بگيرد كه از قم مي       فالني آقاي منتظري بايد از آقاي    "
 )667، ص1ظري، جاهللا منت خاطرات آيت(".كند آيد با امام يك و دو مي مي
مرحوم امام هم يك انسان جايز الخطا بودند و اين اواخر با آن كهولت سن و بيماريهاي مختلف به طور كلي از مـردم منـزوي                          "-1093

اساسا اين سيستم اداره كشور كه همه قـدرت در يـك            . دادند خواستند به ايشان گزارش مي     شده بودند و بعضيها هم هر طور كه مي        
خـاطرات   (".شـود  روش صحيحي نيست و منجر به اشـتباهات بـزرگ مـي           )ر چند آن فرد با تقواترين افراد باشد       ه(نفر خالصه شود  

 )646،ص1 جاهللا منتظري، آيت
اهللا  همچنــين در در خــاطرات آيــت. 332-330،ص 21،ج78 صــحيفه نور،چــاپ اول پــاييز  مــتن كامــل نامــه را بخوانيــد در-1094

 674-673،صص1منتظري،ج
 678-677، صص1 منتظري، جاهللا خاطرات آيت -1095
 140 ص،درس تجربه -1096
 81 مرداد 27 ، با سعيد بهبهانيصدر  بنيمصاحبه -1097
 113 ص ،درس تجربه -1098
ايـن حكـم باعـث زنـداني و تعزيـر      . 76، ص21نـور، ج  ، صـحيفه 67/11/9 مورخه نامه آقاي خميني به مديرعامل صدا و سيما -1099
 .تم درباره آن زن اجرا نگشاندركاران آن برنامه شد اما حكم اعدا دست
صدر در تهران از پايگاه يكم شكاري به سمت پـاريس پـرواز كـرد و در نزديكـي پـاريس در فرودگـاهي نظـامي بـا نـام                                بني -1100
 . بر زمين نشست)Evro("اورو"
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ـ (.  سال در خارج از كشور بوده اسـت        17كند كه قبل از انقالب        هايش ذكر مي    صدر در يكي از سخنراني      بني -1101 ، انواده در اسـالم   خ

 سـال اسـت كـه    42برد، رئيس جمهور اينـك    سال بعد از انقالب كه در فرانسه به سر مي25با احتساب    ) 17 ص صدر،  ابوالحسن بني 
درس تجربه، گفتگو   ( كند   عنوان مي  42 آذر 1صدر در جايي ديگر روز خرج از كشور خود را             اما بني . گذراند  دوران تبعيد اجباري را مي    

 سال تبعيد را بـراي او       40 سال پس از انقالب مجموعا       25 سال پيش از انقالب و       15اگر به اين روايت اطمينان كنيم       )  احمدي با حميد 
 .زند رقم مي

 :نويسد صدر مي با بنيدرباره مالقاتش "زنده سوزانده شده؛ به نام ماركس و محمد" نويسنده كتاب شوالرياسآلن   -1102
با بام نوك تيزش و حصارهاي حايل پنجره اش در تاريكي به چشم مي خورد،در هالـه اي                  ،   چهاردهم به سبك لويي   كه    خانه بزرگي  "

دهند و بـا صـداي قـرچ       ها نشان مي   از يك دروازه آهني سنگين عبور كردم، شبيه آن دروازه هايي كه در فيلم             . از اسرار پيچيده بود   
 بزرگ يك صد متري شدم، تاالر خالي بود، تنها دو كاناپه در يك انتها و                وارد تاالر ...كنند  انسان هاي حساس را دچار وحشت مي       ،قرچ

سقف آن قدر بلند بـود كـه هـواي          ...دو صندلي كه در انتهاي ديگر به نحو بي روحي به بخاري هيزمي چسبيده بودند ، ديده مي شد                  
 ."...اتاق را سرد و مرطوب كرده بود

"BRÛLÉ VIF" ,Au nom de Marx et de Mahomet,Enquête sur les Moujahidine du Peuple d'Iran 
(MEK),p68-69 

 .خوانـده اسـت      آقاي خميني نيز ايـن روزنامـه را مـي          . منتشر شد  1360 آبان   5 نخستين شماره انقالب اسالمي در هجرت در         -1103
صـدر در    را كـه بنـي  شخصاً روزنامه انقالب اسـالمي در هجـرت  ن خوب است ياد كنم كه م":كند  نقل مياالسالم خسروشاهي   حجت

 جلـد   ،فصلنامه مطالعـات تـاريخي    ،  االسالم خسروشاهي   حجت گفت و گو با   .( " فرستادم  كرد براي حضرت امام مي      فرانسه منتشر مي  
 ) خرداد 15نامه   ويژه،هفتم
نعي فـرد تحـت     مصاحبه با عرفان قـا    ،   618انقالب اسالمي در هجرت شماره     : عمده منابع درباره زندگي شخصي او عبارتند از        -1104

صدر، انقالب اسـالمي در       مقدمه گفتگوي سايت رهايي با بني     ،82 آبان   10عنوان ضرورت شناخت رهبري درانديشه جوان امروز ايران،       
بسيجي مسلمان ايراني،   "پاسخ به نامه يك     هاي حميد احمدي در پيرامون كتاب درس تجربه،           ، تحشيه و توضيح   648 شماره   هجرت،

 .1382 تير 24
 اند، اكنون آزاديخواه شوند؟ توان هضم كرد كه كساني كه روزگاري چنين فجايعي را بر ملت تحميل كرده گونه ميو چ -1105
ها بـه چنـد روسـتا از جملـه           در اوايل انقالب سپاه پاسداران و نظامي      ":نويسد  نژاد مي   اش به آقاي احمدي      محمد ملكي در نامه    -1106
كثيري زن و بچة مردم را كشتند و حتي به حيوانات هم رحـم نكردنـد بـا بهانـة اينكـه                      حمله كردند و تعداد     » ايندرقاش«و  » قارنا«

به من بگوييد حكومتي كه خود را مسلمان و پيرو پيامبر محبت و دوستي و ائمـه                 . اند  تعدادي از ضدانقالب در اين روستاها نفوذ كرده       
پـور كـه آن روز        نگين دست زد؟ جالب اينكه بعدها آقاي جاليـي        داند با كدام منطق ديني، اخالقي و قانوني به اين عمل زشت و ن               مي

» خـواهي و حقـوق بشـر        جبهة دموكراسـي  «خواهند    است و با همفكرانش مي    » اصالحات«فرماندار مهاباد بود و امروز از سردمداران        
بـاز چـرا موضـوع    «فته بـود  تشكيل دهند در جواب يكي از دانشجويان خواجه نصير كه در اين مورد سئوال كرده بود با عصبانيت گ                

در اينجا دانشـجوي    » دهد   هر كه در قدرت باشد همين كار را انجام مي          .كردستان را پيش كشيديد اين موضوع ديگر تمام شده است         
 ،نامه سرگشاده محمد ملكي به محمود احمدي نـژاد     ("كنيد؟  اي اعتراض مي    پس چرا شما به قتلهاي زنجيره     «ديگري سئوال كرده بود     

 )1385يبهشت  ارد28
] آرمـين [محسـن  ...ق و مـورد اعتمـاد داشـتند   ثهاي مو هاي مجاهدين انقالب، بازجوئي زماني كه در اوين بوديم، غالباً بچه      ..." -1107

آرمين شخصـاً بـرادرش را تعزيـر         حاال منظورم اين بود كه    ... با مجاهدين خلق بود   ) كنم محمود   فكر مي (برادرش  . مجاهد انقالب بود  
 )729 رضا گلپور، صفحه، شنود اشباح(".دروالعات بدست بياكرد تا اط مي
 1993بـاالي دولتـي ايـران بـود در سـفر سـال           او كه جـزو مقامـات رده      . اي دارد   شخصيت بسيار پيچيده  ابوالقاسم مصباحي    -1108

هـاي     درخواست فـيلم   دادستاني آلمان در دادگاه ميكونوس از راديو تلويزيون گرجستان        . رفسنجاني به گرجستان او را همراهي كرد      
هـا    هاي اين سفر را در دسترس دادستاني قرار داد و در شـماري از آن                ها و عكس    دولت گرجستان كليه ويدئو   . خبري آن زمان را كرد    

ها و شهادت او مسئولين حكومتي جمهوري اسالمي را بـه             دادگاه بر اساس گفته   . شد  تصوير او به همراه هيئت اعزامي ايران ديده مي        
سيسـتم جنايتكـار؛ اسـناد دادگـاه        : براي اطالعات بيشتر از دادگاه ميكونوس نگاه كنيد به        . دست داشتن در ترور محكوم كرد     دليل  

  بخشي از اسناد ميكونوس، پرويز دسـتمالچي، نشـر آزاد، بهـار              &ميكونوس، مهران پاينده، عباس خداقلي، حميد نوذري، نشر نيما        
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 هنوز در برلين قاضي هست؟ ترور و دادگـاه     &هاي ايران    انتشارات آرشيو اسناد وپژوهش      متن فارسي حكم دادگاه ميكونوس،      &77
 .1379،  برلن–هاي ايران  آرشيو اسناد و پژوهشميكونوس، مهران پاينده، عباس خداقلي، حميد نوذري، انتشارات 

، چـاپ   ه، عباس خداقلي، حميد نـوذري     مهران پايند ،اسناد دادگاه ميكونوس، ترجمه     01/10/1996 در   "ث"متن بازجويي شاهد     -1109
 175، ص2000اول، 
 صدر بر نسخه دستنويس كتاب  تحشيه دكتر بني-1110
شنيده شده كه اين اواخر مرحوم حاج احمد آقا خميني از مسائل گذشته بخصوص نوشتن               "اهللا منتظري در پاسخ به اينكه        آيت -1111

اين اواخر كه مرحـوم حـاج   ": گويد  مي".ه و درصدد جبران بوده است  رنجنامه و برخوردهايي كه با حضرتعالي كرده بود پشيمان شد         
 فوت شده بودند من در مسجد اعظم براي شركت در فاتحه ايشان رفته بـودم، وقتـي از مجلـس                     )دايي خانم احمد آقا   (آقا رضا صدر  
الم كرد و خيلي گرم گرفـت و حـال و           آمدم احمد آقا كنار ديوار در داالن نشسته بود، تا چشمش به من افتاد بلند شد و س                  بيرون مي 

 ) 746،ص1جاهللا منتظري، خاطرات آيت("...احوال كرد و احترام كرد
 75 اسفند 23اطالعات،  -1112
 473-471صدر به خميني و ديگران،ص ها از بني ؛ نامه1363 مرداد 1 ،نامه بنى صدر به خمينى -1113
 1998دسامبر  ونتو، ايتاليا، در كنگره موليانو سخنراني -1114
 1382 آبان 10صدر،پاريس، فرد با ابوالحسن بني مقدمه مصاحبه عرفان قانعي -1115
چنان كه در آخرين سرمقاله انقالب اسالمي گفته بود، مردانه ايستاد و پس از كودتا در حالي كـه                     سيد حسين نواب صفوي ، آن      -1116

پـس از آنكـه   . پس از كودتا سرنوشتي ديگر يافـت      حسن الهوتي اما    . زدن نداشت، مظلومانه رهسپار جوخه اعدام شد        جرمي جز قلم  
ها زندان و شكنجه رژيـم شـاه را تحمـل             ماموران اسداهللا الجوردي به خانه او ريختند و الهوتي را با خود به زندان بردند، او كه سال                 

 طـپش بازايسـتاد تـا       قلب پاكش از   ) 349-348عبور ازبحران،صص (كرده بود، از غم و رنج سرنوشت انقالب به محض ورود به زندان            
 .قرباني ديگري باشد در راه استقالل و آزادي ايران
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  جامعهانديشه -

 اطالعات -

 اعتماد ملي -

 انقالب اسالمي  -

 انقالب اسالمي در هجرت -

 ايران -

 ايران فردا -

  بامداد -
 پر -

 پرتو سخن -

 پيام انقالب -

 جمهوري اسالمي -

 انداز چشم -

 حكومت اسالمي -

 خرداد -

 رسالت -

 رنجبر -

 سروش -

 سياست خارجي -

 شرق -

 شلمچه -

 صبح آزادگان -

 صبح امروز -

 كيهان -

 كيهان لندن -

 گزارش -

 فتح -

 قدس -

 لوح -

 مطالعات تاريخي -

 ميزان -

 ميهن -

 يا لثارات الحسين -

 ياس نو -

- Boston Glob 

- Boston Herald 
- Chicago Tribune 
- Christian Science Monitor 
- Columbia Journalism Review 

- Frontline 

- Frozen Food Age 
- Guardian 
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- Los Angeles Times 

- Miami Herald 

- New Republic 
- New York Times 
- News Week 
- Playboy 
- Rocky Mountain Times 

- San Francisco Examiner 

- .Sunday Times 

- The Nation 
- TIME 
- USA Today 
- United Press International 

- Village voice 
- Wall Street Journal 
- Washington Post 
- Washington Times 

- World Policy Journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه  كتاب

 

 1360 ، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم،"چهره حقيقي مصدق السلطنه"آيت،حسن،  -

 1380چاپ اول، ، انتشارات انقالب اسالمي،"تحقيقي درباره تاريخ انقالب ايران" احمدي، حميد، -

، انتشـارات انقـالب اسـالمي، چـاپ اول،          "صـدر   ؛ خاطرات سيد ابوالحسن بني    درس تجربه "،  ]گردآورنده[احمدي، حميد  -
 80شهريور
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 1381، مركز اسناد انقالب اسالمي،"اهللا محمدعلي گرامي خاطرات آيت"، ]گردآورنده[احمدي، محمدرضا -

  ق1313قم،  ،"المكاسب المحرمه"اراكي، محمد علي،  -

هاي نماز جمعه و تفاسـير تلويزيـوني          ها،خطبه  ها، سخنراني   ها، مصاحبه   ها، پيام   از آزادي تا شهادت، مجموعه كامل اعالميه       -
 59اهللا طالقاني، انتشارات رسا، چاپ دوم،اسفند  آيت

 .20، جلد 1368هاي سياسي سال  ها و تحليل اسناد نهضت آزادي ايران، بيانيه -
 .27، جلد 1375هاي سياسي سال  ها و تحليل ، بيانيهاسناد نهضت آزادي ايران -
 1381، نشر ني، چاپ پنجم،"؛خاطرات ومدافعاتآن سوي اتهام"اميرانتظام، عباس،  -

 63مهندس بازرگان، چاپ سوم، تابستان : ناشر، " انقالب ايران در دو حركت"بازرگان، مهدي، -

 1383 سوم،، نشر سرايي، چاپ"بررسي انقالب ايران"باقي، عمادالدين،  -

 1379، نشر ني،"اي هاي زنجيره تراژدي دموكراسي در ايران؛ بازخواني قتل"الدين،  باقي، عماد -

 تا  ، بيتشكل مستقل دموكراتيك زنان ايراني در هانوفر، انتشارات "حقيقت ساده"برادران، منيره، -

 57 انقالب اسالمي، تابستان ، انتشارات"هاي حكومت اسالمي اصول راهنما و ضابطه"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 تا نا، بي ، بي"اقتصاد توحيدي"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 83، انتشارات انقالب اسالمي، چاپ سوم،آبان "انسان، حق، قضاوت وحقوق قضاوت در قرآن"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 1359پ پنجم، تير، انتشارات پيام آزادي،چا"بعثت دائمي و بعثت فرهنگي"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 58، انتشارات پيام آزادي،چاپ چهارم، زمستان "تضاد و توحيد"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 تا ، انتشارات نوفل لوشاتو،چاپ دوم، بي"تضاد وتناقض"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 تا ، انتشارات ابراري، بي"تعميم امامت و مبارزه با سانسور"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 مقاله منتشره در روزنامه انقالب اسالمي در هجـرت  در سـال              35؛ مجموعه   "توانايي و ناتواني  "،  ر، سيد ابوالحسن  صد  بني -
 85، انتشارات انقالب اسالمي، خرداد 61

چاپ دوم،  انتشارات روزنامه انقالب اسـالمي،     ،"خانواده در اسالم يا مقام و منزلت زن در اسالم         "، سيد ابوالحسن،    صدر بني -
1359 

 59، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي،بهمن "گذرد جمهور چگونه مي ها بر رئيس روز"صدر، سيد ابوالحسن،  نيب -

،سازمان انتشارات و آموزش انقـالب اسـالمي،چاپ        1،ج"گذرد  جمهور چگونه مي    ها بر رئيس    روز"صدر، سيد ابوالحسن،      بني -
 59دوم،آذر 

، ويـژه نامـه شـفق،       "امه؛ نقش زن در پيدايش و زوال قدرت از ديدگاه فردوسـي           زن در شاهن  "صدر، سيد ابوالحسن،      بني -
 تا نشريه دانشجويان دانشكده خدمات اجتماعي، بي

 .67، انتشارات انقالب اسالمي، چاپ اول، فروردين "زن و زناشويي"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -
 1367رات انقالب اسالمي،چاپ اول، تير ، انتشا"سير انديشه سياسي در سه قاره"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

انتشـارات انقـالب اسـالمي،       ، كتاب دوم، گروگـانگيري،    "سير تحول سياست آمريكا در ايران     "صدر، سيد ابوالحسن،      بني -
 70بهمن

، سـازمان  "صـدر  هاي روزنامه انقالب اسالمي به قلم ابوالحسن بني ؛ مجموعه سرمقالهصد مقاله"صدر، سيد ابوالحسن،     بني -
 2 و1، ج59تشارات و آموزش انقالب اسالمي،چاپ مرداد ان

 83، انتشارات انقالب اسالمي،تير "عقل آزاد"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 55نا، آذر  ، بي"كيش شخصيت"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 58، انتشارات امام، چاپ اول، ارديبهشت "طلبي مقام مصدق در نهضت استقالل"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 تا ، نشر جاهد، بي"ها موازنه"صدر، سيد ابوالحسن،  بني -

 56، انتشارات مدرس، آذر "موقعيت ايران و نقش مدرس"، سيد ابوالحسنصدر،  بني -

 59، انتشارات انقالب اسالمي، چاپ اول، آذر "نفاق در قرآن "صدر، سيد ابوالحسن، بني -

 56هريور ، انتشارات مصدق،ش" نفت و سلطه"صدر، سيد ابوالحسن، بني -



 ٢٠٢

                                                                                                                                                                  

 84، انتشارات انقالب اسالمي، بهمن " نقد تضاد و تناقض در منطق صوري"صدر، سيد ابوالحسن، بني -

 1360، انتشارات انقالب اسالمي، چاپ اول، "خيانت به اميد" ، سيد ابوالحسن،صدر بني -

 آموزش انقـالب اسـالمي،آذر      ، سازمان انتشارات و   2، ج "گذرد  جمهور چگونه مي    ها بر رئيس    روز"صدر، سيد ابوالحسن،    بني -
59 

، سازمان انتشارات و آموزش انقـالب اسـالمي،دي         3، ج "گذرد  جمهور چگونه مي    ها بر رئيس    روز"صدر، سيد ابوالحسن،    بني -
59 

 59، انتشارات پيام آزادي،چاپ هفتم،خرداد "كار و كارگر در اسالم"صدر، سيد ابوالحسن، بني -

، انتشارات انقالب اسالمي، چاپ اول، خرداد       "صدر به آقاي خميني و ديگران       ا از بني  ه  نامه" ،  ]گردآورنده[صدر، فيروزه   بني -
1385 

 1373پائيز ، ، پاريس"ن آبادا سياه سينما ركسفاجعه"،  جواد،بيشتاب -

 2000چاپ اول، . " سيستم جنايتكاراسناد دادگاه ميكونوس؛". نوذري، حميد. خداقلي، عباس. پاينده، مهران -
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