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 توانايي يا ناتواني

 

 بخش دوم 

 
 

 21-اسناد

 

  ميثاق-1
 به اتفاق آرا به تصويب رسيد و آقاي خميني          1359 خرداد   27     سندي كه در زير مي خوانيد، در جلسه شوراي انقالب در تاريخ             

 . را تاييد و ضامن مراعات آن از سوي همه امضاكنندگان گرديد نيز آن
آن را بخوانند و واضح بيابند، توضيحات زير را در مقدمـه مـي   ، توجه به شرايط انشا و امضاي اين سند        براي آنكه خوانندگان با   

 :آوريم
 متن حاضر   ،پس از بحث هايي كه درباره آن متن بعمل آمد         . متن اوليه توسط آقايان بهشتي و حبيبي و سحابي تنظيم شده بود            -1

  .قاي بني صدر تهيه و به تصويب رسيدآبوسيله 
 وقتـي   .تبليغ مي كـرد   » بناپارتيسم بني صدر  «حدت تمام درباره     نگامي كه اين سند امضا مي شد، روشنفكرتاريا، با شدت و           ه به -2

 از آنجا كـه اعضـاي       .سند امضا شد، فغان برآورد كه دعوا بر سر قدرت بود و نشسته اند و تقسيم نامه قدرت تنظيم و امضا كرده اند                      
 سند منتشر نشد، اينگونه تبليغات از  لذا  وند با انتشار سند مخالف بود   ، بودند و شخص خميني    همضا كرد كه سند را ا   ،حزب جمهوري   

 .زمينه مساعدي برخوردار بود
 

 از بيشترين اختياري كـه هرگـز  رئـيس دولتـي             ،را مي پذيرفت  » استبداد مساوات طلب  «، اگر بني صدر نظريه      كهاينبه        با توجه 
. اقتصاد كشور در قلمرو مسئوليت او قرار گرفتـه بـود          . رئيس شوراي انقالب شده بود    . دار باشد، برخوردار بود   نتوانسته است برخور  

 را سال امنيت اعالم و تمامي نهادهاي قديم و جديد انتظامي راتحت فرمانـدهي او قـرار داده بـود و از امكانـات     59خميني سال  
 اختالف بـر سـر نحـوه كـاربرد          پسه بود تا بر سر آن با ديگران اختالف پيدا كند؟          ديگر چه قدرتي ماند   . تبليغات نيز برخوردار بود   

اين نظريـه را    . جناح حزب جمهوري طالب استبداد بود و براي توجيه اين استبداد، شعار برابري اقتصادي  مي داد                . اختيارات بود 
ني صدر بر اين باور بود كه استبداد بمعنـاي نـابرابري   ب. آقاي بهشتي ارائه مي كرد و البته از رهبري حزب توده بعاريت گرفته بود      

تنها با گسترش آزاديها در وراي مرزهـايي        . نمي تواند برابري اقتصادي پديد آورد      و)حكومت گران حاكم و جامعه محكوم     (است  
 :رو جانبدار از اين. توان به برابري اقتصادي نزدشك شد كه ليبراليسم براي آزادي شناخته است مي

 ،الل دادگاههاي انقالب و كميته هاانح -
 ،انحالل بنياد مستضعفان و انتقال كارخانه ها و تأسيسات كشاورزي به وزارتخانه هاي صنايع و كشاورزي -
 ،توسعه آزاديها -
 ، مبارزه در داخلدر» قدرتهاي خارجي«عدم استفاده از عامل  -
و تشـويق مسـابقه در علـم و عـدل و     )  قرآن مـي سـتايد و مـي پـذيرد    نابرابري هايي كه  (قبول نابرابري در علم و عقل و تقوي          -

 :بنابراين
 حمايت جدي از مغزها و صاحبان تخصص و -
  .كاستن از جو بحران و قهر و جريان دادن نيروي جوان كشور در جهت رشد عمومي كشور  -
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كه در اين سند    .  بود » صالح و مساوات طلب    استبداد«همانطور كه متن سند، حكايت مي كند، زمينه اصلي اختالف، حل مشكل              -1
و » تمركز قوا در يـك كـانون      «در آن زمان بني صدر به روشني خطر         . ، محكوم شده است   گرديدهبيرتع» تمايل التقاطي «به  از آن   

. كردنـد را محكوم » واليت فقيه« اين نوع ،امضا كنندگان از جمله شخص خميني با امضاي اين سند       . را مي ديد  » استبداد سياسي «
مثل شاه هر . اما همانطور كه همه شاهديم امروزه همه قوا در شخص خميني جمع شده است و او ميمون وار از شاه تقليد مي كند                    

 . اصل رسانده است14روز اصلي بر اصول من درآورديش مي افزايد و تابحال آنرا به 
مسـاوات  اسـتبداد سياسـي بـراي اسـتقرار     «شتي در نظريـه    كه معلم آقاي به   » رهبر حزب توده  «     جالب است كه آقاي كيانوري      

 :اقتصادي بود، اخيراً متوجه شده است كه بعد از آقاي بهشتي، حزب جمهوري اسالمي تمايل به راست پيدا كرده است
ـ                       ...      «  اً در  بطور كلي مي توان گفت كه حزب جمهوري اسالمي امروز نسبت به دوران شهيد بهشتي و شـهيد بـاهنر، كـه مشخص

ولي بعد از شهادت دكتر بهشتي و دكتر باهنر، ما شـاهد آن            ... جهت مستضعفان بود، در جهت تصميمات مترقي شوراي انقالب بود،           
هستيم كه بخش عدالت اجتماعي در صفحات جمهوري اسالمي و در موضع گيري هاي دفتر سياسـي حـزب جمهـوري اسـالمي،                       

 تماس دارند، مي گوينـد      ان حزب جمهوري اسالمي     دوستاني كه با برخي از دوست     . بطور محسوس هر روز رنگ پريده تر مي شود        
 »...كه موضع گيري دفاع از سرمايه داري در حزب جمهوري هر روز مشخص تر و بارزتر مي شود 

 )33 ص 1361 شهريور 20پرسش و پاسخ (
دمداران حـزب جمهـوري، خـط داد و بعـد از وقـوع               خطر را نديد، به سر     ،پيش از وقوع واقعه   » بعد از وقوع  « حزب   ،    بدينسان

در جريان ملي كردن نفـت و       . معكوس شد و استبداد سياسي، استبداد و نابرابري اقتصادي را هم بدنبال آورد            متوجه شد كه نتيجه     
» اشـتباه « پي به    از وقوع فاجعه،   پسبعد در برخورد با رژيم شاه و پيش از اينها در برخورد با كودتاي رضاخان، اين حزب همواره                   

چه مي تواند باشد؟ جز نابـاوري       ! »شيوه علمي «علت اين رفتار مستمر، جز وابستگي به قدرت خارجي و نادرستي            . خود برده است  
  سبب اين رفتار روشنفكرتارياست؟يبه آزادي و بيماري استالينيسم چه عامل

سئله آزادي احزاب و مطبوعات، از مسائل اصلي مـورد اخـتالف         همانطور كه سند حكايت مي كند، بعد از مسئله استبداد فقيه، م            -1
 :بنابراين همه پذيرفته اند. بوده است

  . فعاليت دارند واحزاب حق وجود -
و گرايش هاي اسالمي بايد بر اساس تفاهم طلبي و ايجاد و بسط زمينه هاي توافق، سـعي در                   . نه قهرآميز د و نباش سياسي    ها رابطه -

وقتـي اسـتقامت بنـي صـدر را در دفـاع از             . اين سند در خانه آقاي باهنر به امضا مـي رسـد           .  نمايند اسي كشور سالم كردن جو سي   
 احمد خميني خطاب به او مي گويد اين احزابي كه شـما اينهمـه غصـه وجـود و     ،موجوديت و آزادي احزاب مالحظه مي كنند،    

 بني صدر پاسخ مي دهـد، غصـه آنهـا را            .رنداسه درصد بيشتر رأي ند     هم دو    باآزاديشان را مي خوريد با شما مخالفند و همه شان           
اگر آزادي باشد، بتدريج رشد مي كنند و از پايه هاي اسـتقرار آزادي در كشـور                 . آزادي آنها را مي خورم    عدم  نمي خورم، غصه    

احترام گذاشتند و بعـد از كودتـا    حزب جمهوري با كودتا نشان داد چه اندازه به امضاي رهبران خود زير اين ميثاق            اما.مي شوند 
رفتار گروه هاي سياسي كه روشنفكرتاريا تشكيل داده است، با مـردي كـه بخـاطر موجوديـت و آزادي همـين گروههـا، از همـه          

چـه  .  ، چه بهـايي بـراي آزادي قائلنـد   كرد به همه مردم كشور معلوم   وذشت،د آنها ارزش بود و نيز هستي خود گ        چيزهايي كه نز  
 .و استقامت بر سر آزادي و استقالل كشور، محك صداقت مدعيان شد» بناپارتيسم«اي بني صدر كه با صرفنظر كردن از اقبالي بر

همـان  .و خوانندگان مي بينند كه مفاد اين ميثاق همان مفاد بيان انقالب است كه در پاريس از زبان آقاي خميني اظهـار شـد                          -2
در آينده اسـناد ديگـري را كـه حكايـت از تـالش              .  تيرماه امضا كرد   27ين دو ميثاق در     مفاد ميثاقي است كه بني صدر به استناد ا        

 .مستمر و خستگي ناپذير در خط دفاع از آزادي و استقالل است، منتشر مي كنيم
ياران و برخمينـي و دسـت  . ي مي كنـد  با احزاب و گروه هاي سياسي گواه       اين استمرار در بيان، بر درستي رفتار امروز بني صدر         

وارد در تجربه و ابتالء با صاحبان اين           بني صدر، التقاطي بودن طرز فكر را مانع       . اوست كه استبداد خونريز خويش را توجيه كنند       
  .شكار مي كردنـد   آزيرا يا در تجربه انديشه راهنماي خود را تغيير مي دادند و يا ماهيت زور پرست خود را                   . طرز فكر نمي دانست   

حـزب   انديشـه راهنمـاي       كردند كه فكر التقاطي انواع دارد و نـوعي از آن همـان بـود كـه                    تصديق ،امضاي اين سند   با   ،آنها نيز 
 . »استبداد سياسي براي استقرار برابري اقتصادي « :اسالمي بودجمهوري 

ع امضاي ميثاق و ورود در ابتلـي        نها مان آزيرا وقتي طرز فكر خود      . ويز خود را از دست دادند       آنها تنها دست    آ     با امضاي ميثاق،    
نمي شد، چگونه مي توانستند مدعي شوند صاحبان طرز فكرهاي التقاطي ديگر را از اين حق محروم هستند ؟ بنابر ميثاق، هرگونـه                       
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. در ابتلي بود    بنا بر اين ، ميثاق ورود       . بر  بطالن استبداد سياسي براي استقرار برابري اقتصادي ، تأكيد شد             . التقاط باطل اعالم شد     
اگرنه دستش رو مـي  . زادي را هدف مي كندآهرگاه حزب جمهوري اسالمي بازسازي استبداد را رها مي كرد، حزبي مي شد كه  

نتيجه تجربه نيز ايـن واقعيـت را بـر مـردم ايـران      .  استبداد است اش پوششي براي شد و بر همگان مسلم مي گشت اسالم خواهي
 . مسلم كرد 

اين سند نشان مي دهد كه سومين مسئله از مسـائل           . د كه پرسش هاي تفتيش عقايد را اخيراً ديده است         داي اعالميه   آقاي خمين  -1
روز حاكمان مستبد ايـن بـود        نظر آن . بنابراين او دروغ مي گويد    . مورد اختالف، رفتار با متخصصان و كادرها و مغزها بوده است          

تصفيه شدند، بقيه سرشـان را      » ضد اسالم « درصد   10سياسي خنثي هستند و وقتي      درس خوانده هاي جديد از نظر       « درصد   80كه  
  .دهد كه به غلط بودن اين نظر پي برده اند اينك اعالميه خميني نشان مي. پايين مي اندازند و كار مي كنند

 :شند كهخميني، بايد متوجه اين امر اساسي شده باقاي  آبا توجه به نكات باال و اعالميه هاي اخير  -2
 .اللهي به اقرار خميني شكست خوردهاندراه حلهاي مكتبي و حزب  -
نمي توان از آنهـا كـه بـه آزادي    . تا وقتي معتقدان به آزادي از ترديد بدر نيايند و پيش نيفتند، اين شب تيره به پايان نمي رسد              -

فداكاري تنها بر اساس آزادي و استقالل مي توانـد بـه            .  خواست كه براي برانداختن استبداد مالتاريا فداكاري كنند        ،باور ندارند 
 .!بنابراين آزادگان برخيزيد و استقامت كنيد. نتيجه برسد
 :و اينك سند

 
 ه تعاليبسم

 دولت جمهوري اسالمي ايران
 دفتر رئيس جمهوري

 27/3/1359تاريخ 
 اصـول   ،ايـم  هها و مشكالتي كه با آنها برخورد داشـته         ماهه دوران انقالب اسالمي، و بر اساس عملكرد گرو         15     با توجه به تجربه     

 :زير را بعنوان ميثاق همكاري مي پذيريم
ـ   . هر گونه التقاطي باطل است    . محور همكاري و عمل اسالم در جامعيت و خلوص خويش است           -1 رع اقـدس را    بنابراين دامنه ش

 طـرز همانطور كه اسالم را با هـيچ  . شخصي محدود كرد تا حد توقعات سويي و از ،جايي كه خواست وسيع  نمي توان از سويي تا      
 :بر اين اساس. نمي توان تساوي طلبي اقتصادي و استبداد سياسي را هم اسالمي شمرد. فكر ديگري نبايد درآميخت

ي خشن و اما دشمني و رفتارها ، با افراد و گروههاي التقاطي تا وقتي بر عقيده التقاطي هستند همكاري و وحدت ميسر نيست-الف 
رفتار اسالمي مبني بر بحث آزاد به قصد خالص كردن طرز فكر و يكي كردن آنها           . زورگونه نيز جز در مقام مقابله بمثل جايز نيست        

 .اتخاذ شودبا جمع مسلمانان بايد 
خطرنـاك بـروز   چون در حال حاضر يك تمايل    .  بروز هرگونه تمايل التقاطي ازهر نوع بايد فوراً در جمع طرح و انتقاد شود              -ب

كرده است كه مي خواهد از راه جمع آوردن قوا در يك كانون، استبداد سياسي بوجود آورد و مابه ازاء اين استبداد را تسـاوي                         
. طلبي اقتصادي قرار مي دهد و اين خود يك گرايش التقاطي در درون جنبش اسالمي است كه بدينسان دارد قـوت مـي گيـرد                        

 .حث درباره اين تمايل باشد طوريكه زمينه فكري استبداد از بين برود بايد ب،يكي از مباحث اوليه
تمايلها در محدوده اسالمي كه مورد قبول است وجود دارند و اصل ميان اين تمايل ها بر همكـاري، بـر اسـاس               ، با وجود اين     -ج

  . تمامي قوا را براي خود بخواهد،تقوي و اخالق اسالمي است و نبايد يك گروه
معه ايراني در رهبري و مديريت و مقررات اداره و مسئوالن اداره و سـازمانهاي اداري كشـوري و لشـگري و آموزشـي                 كل جا  -1

 : دو چيز را حس كنيم،بصورتي در آيد كه هر قدر از قاعده به سمت رأس هرم مي رويم
روشن بيني، بي غرضي و وسـعت نظـر          ايمان و عمل صالح همه جانبه در بعد عبادت، اخالق، طرز زندگي جهاد و فداكاري،                 -الف

 .تحقق يافته تر باشد
 ناشي از اين پويايي و حركت را در ميداني آزاد و خـالي از  ي از قاعده تا رأس پويايي و حركت و جابجا شدنها      ، در كل هرم   -ب

در جمـع، ايـن افـراد    چنانچه درباره افرادي بحث و گفتگو باشـد پـيش از رسـيدگي        . تنگناها و مزاحمتهاي ضد كمال يابي بيابيم      
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 رسيدگي براي تحقق بيشتر را بـه سـه          ،جمع. برجاي خود خواهند ماند و مورد حمايت هستند تا جمع به وضع آنها رسيدگي كند              
  .جوع مي نمايدنفر ر
 : رفتار ما با گروههاي غيراسالمي به ترتيب زير است. گروهها و احزاب در جامعه ما پذيرفته هستند -1
امضا كنندگان ايـن ميثـاق      . از سوي گروههاي اسالمي ممنوع است     ... شهاي غيراسالمي از قبيل دروغ و تهمت و          اتخاذ رو  -الف  

برعهده مي گيرند كه درباره به كاربرندگان اين روشها اغماض و ارفاق روا ندارند و در اين باره با سرعت و قاطعيت تصميم اتخاذ                        
 . و اعالم كنند

رويه خشونت نگرويده اند و به توطئه ها دست نزده اند           ه   ب  و  كه بر طبق قانون اساسي فعاليت دارند        تا وقتي گروهها و احزابي     -ب
و ما همواره آماده ايم و حاضـر        . و شرايط بحث آزاد را بر هم نزده اند، بايد در حدود قانون اساسي امنيت فعاليت آنها حفظ شود                  

شويم كه تخلف از اين اصل را اجـازه نـدهيم و هـر وقـت تخلفـي مالحظـه       ما متعهد مي   . به قبول بحث آزاد در هر زمينه هستيم       
 به اتفاق با تخلف مقابلـه كنـيم و آثـار آنـرا از بـين         ، و مسئوليتي كه بر عهده داريم و چه بعنوان مسلمان متعهد           ، چه در مقام   كرديم
 .ببريم
. ما اين رويـه نبايـد موجـب سازشـكاري بگـردد            در نتيجه روش كلي ما بايد اول اقناع و كوشش براي هدايت و جذب باشد ا                -ج

  :بنابراين
  . اند، وحدت بنيادي ممكن نمي شودهتا وقتي اسالم را در جامعه خويش نپذيرفت -
كننـد و از درون،   نبايد موجب غفلت و عدم مراقبت گردد تا كه افرادي يا گروههـايي رخنـه      ،بحث آزاد بقصد اقناع و هدايت      -

  .ان را فراهم بياورنداسباب ضعف جبهه مسلمان
بر اين اساس همه بايد بكوشند كه نهادهـاي قـانون           . هيچكس و هيچ گروه اسالمي نبايد قوت خود را در ضعف ديگران بجويد             -1

 .اساسي تضعيف نشوند
 : بنابراين

امـا تجربـه مـي     .  شود براي اينكه قانون اساسي رعايت گردد، الزم است كه قانون اجرا          . مراعات قانون اساسي از سوي همه      -الف  
بـراي آنكـه قـانون    . شود از اينروست كه در اسالم به اخالق آنهمه بها داده مي. گويد مي توان قانوني را وسيله كشمكش قرار داد       

  :چماق بر سر يكديگر نشود، بايد
ـ    ي قوه قضائيه و ارگانهاي دولت،از تضعيف رئيس جمهوري و مجلس      -  تنهـا آن  ،ودداري و روحانيت خـودداري شـود و معنـاي خ

 .نشود بلكه كمك به آنهاست وقتي حق با آنهاست... جمهوري يا مجلس، بي اعتنايي يا بي ادبي و نيست كه به روحانيت يا رئيس 
 :بنابراين

 اگر اجراي قوانين با رئيس جمهوري است و مقامي از اجراي قانون سرباز مي زند، آن مقام نه تنها نبايد تقويت شود، بلكه همـه                         -
 . بايد مقام خاطي را باجراي قانون ملزم سازند

 نديـد، همـه بكوشـند تـا او را بـه              خود   اگر هماهنگي قواي سه گانه با رئيس جمهوري است و يكي از قوا هماهنگي را در شأن                 -
  .هماهنگي ملزم كنند

نبايـد جهـت گيريهـاي قبـل از         . وشـند و اگر ميان اين مقامها مسئله و مشكلي پيش آمد، جمع بايد تشكيل و براي حـل مسـئله بك                    -
 . رسيدگي، زمينه تفاهم را بطور كلي از بين ببرد

ده ها مستبد در همه جاي كشور پراكنده اند و هر كدام در حـدود         .  وضعيت فعلي كشور ما، استبداد توام با هرج و مرج است           -ب
وجوديت كشور را تهديـد مـي كنـد همـين           آن خطر جدي و عاجل كه انقالب و م        .  بدلخواه خود عمل مي كنند     ،قدرت خويش 

 :بنابراين. استبداد توام با هرج و مرج است
اين حق براي همه محفوظ است كه درباره طرز كار دستگاه ها و مقامات با رعايت اخالق اسالمي، اظهار نظـر كننـد و نيـز مـي                             -

 : توانند پيشنهادهاي الزم را ارائه نمايند، اما
 كه دخالت و  رااظهار نظرهايي. ر خويش را به مسئولين تحميل كنند، نظل فشار و بكار بردن انواع وسايل      حق ندارند از راه اِعما     -

 الزم اسـت بـه فوريـت در جمـع طـرح و بـا           ،در صورتي كه كسي به چنين كاري دست زد        . يا تضعيف تلقي مي شوند نبايد بكنند      
 . مقتضي جبران شودقاطعيت درباره آن موضوع و آن كس اتخاذ تصميم شود و به نحو



 

5 

مشـاركت دادن آنهـا در انجـام        . با قبول اصل دوم اين ميثاق، بايد از صاحبان تخصص در پيشرفت دادن كشور اسـتفاده شـود                  -1
بـا وجـود ايـن بـراي رفـع       . ق اسالمي رويه اي است كه از آن پيروي خواهد شـد           خالابرنامه و در عين حال متخلق كردنشان به         

 :هرگونه ابهام
دست كـم در حـدود نمـاز خوانـدن و           ) وزيران، استانداران و معاونان وزيران    (باره مسئوالن و مديران اصلي امور كشور        در -الف

 .پايبندي به مسائل مذهبي و اعتقاد به انقالب اسالمي ضرورت دارد اما در سطوح ديگر تكيه بيشتر بر كارداني و كارآيي است
 موظف بشوند استعدادها را جذب      ،تور كار قرار بگيرند و مسئوالن مسلمان و معتقد         بايد جستن روشهاي جذب استعدادها در دس       -ب

 حوزه هـاي مسـئوليت هـر كـس،          .و با روشهاي مزبور كه همه در قرآن و سنت معصوم آمده است به اخالق اسالمي متخلق كنند                 
 . حوزه تعليم و تهذيب بگردد

 :و براي اينكه از اصطكاك ها كاسته گرددجوانان مسلمان بايد مورد كمال توجه قرار بگيرند  -1
 پيـدا شـده    جواناين تالطمي كه در نسل.  هيچكس نبايد بر اساس استفاده از جوانها براي تسويه حسابهاي سياسي عمل كند        -الف

ن است و اين يأس و سرخوردگي و پناه بردن به مواد مخدرهاي سياسي و غير آن و روي آوردن به گروههاي ديگر، نتيجـه همـي                         
 .احساس بازيچه شدن است

 آن نيست كه جايگزين مقامهاي قانوني بشوند و به جـاي مقامهـايي كـه حـق تصـميم                    ، معناي توجه به جوانان و هيچ گروهي       -ب
 فريضه همگـي ماسـت و نبايـد اجـازه           ، يعني سه قوه مذكور در قانون اساسي       ،بنابراين تحكيم دولت اسالمي   . دارند، تصميم بگيرند  

  . استبداد توام با هرج و مرج زمينه عود استبداد گذشته را فراهم بياورند،دامه وضع موجوددهيم كه با ا
 : چه شخصي و چه گروهي آن است كه، ممنوعيت جنگ و مبارزه قدرت،همه حاصل اين -1
 .  اصول باال از سوي همه مورد رعايت جدي قرار گيرد-الف 

 . تخلف از اين اصول به حال خود گذارده نشود-ب
 . كوشش براي تشكيل جبهه اسالمي و وحدت اسالمي براستي كار اصلي شمرده شود-ج
 . كوشش براي قبضه انحصاري اركان قدرت نشود-د

 از  بن دندان بپذيريم كه تجربه انقالب اسالمي ما، تجربه صحيح و موفقي است و بنـا بـر ايـن اگـر بخـواهيم از راه تضـاد و                                -هـ  
انه و خودي را از ميدان بدر كنيم، بار ديگر اسير قدرتهاي خارجي مي شويم و اينبار معلوم نيسـت                    خصومت و خشونت، رقيبان بيگ    
 . بتوانيم از اسارت خالص بشويم

 بيگانه  ، بپذيريم كه مي توان عدم سازش كاري را با عدم خشونت تلفيق كرد و همانطور كه آمد                 ،     بايد با توجه بحضور ابرقدرتها    
 .د اما كوشيد با به اسالم در آوردنش او را يگانه كردرا به حريم راه ندا

 نبايـد از مسـئوليت در صـورت داشـتن           ،     كسي را به دليل عضويت يا عدم عضويت در يك حزب يا گروه اسالمي مـورد قبـول                 
 .شرايط محروم كرد

 نبايـد ايـن حـزب وسـيله و          و همچنـين  . حزب جمهوري اسالمي نبايد بعنوان حزب جمهوري اسالمي مورد حمله قرار بگيـرد             -1
 .پناهگاه براي بعضي ها براي مقام جويي و تسويه حساب با ديگران بگردد

روزنامه انقالب اسالمي و روزنامه جمهوري اسالمي و افراد وابسته و نزديك به هـر يـك از مـا، در جهـت خـودداري از بيـان                             -2
قدرت در جمع ما باشد هدايت و در صورت تخلـف مؤاخـذه   هرگونه مطلب يا اشاره و كنايه كه موجب اختالف شخصي يا جنگ          

  .شوند و اثر منفي آن بالفاصله از طرف آن كس كه به متخلف نزديك است جبران گردد
 .                خط عمومي انقالب اسالمي را بايد تبليغ كند و وسيله تسويه حسابهاي افراد و گروهها نشود،راديو و تلويزيون -3

 :امضاكنندگان 7/3/1359       
 ابوالحسن بني صدر -1
 مهندس مهدي بازرگان -2

 محمدجواد باهنر -3

 سيد محمد حسيني بهشتي  -4

 حسن ابراهيم حبيبي -5

 مهندس عزت اهللا سحابي  -6
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 سيدعلي خامنه اي -7

 عباس شيباني -8

 صادق قطب زاده -9

  محمدرضا مهدوي كني -10

  علي اكبر معين فر -11

  سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي -12

 نجانيعلي اكبر هاشمي رفس -13

 !!     اين متن به امضاي آقاي خميني نيز رسيد و متعهد شد كه با متخلف با قاطعيت عمل كند
 

 22 -اسناد

 : نامه به اعضاي شوراي انقالب -2
اعضاي .  نوشته شده است   1359 تير ماه    30يك ماه بعد از امضاي ميثاق و بهنگام تدارك مقدمات حمله عراق به تاريخ               ،    اين نامه   

اين نامه در روزهائي نوشـته شـده اسـت كـه سـران      .  يك نسخه از اين نامه را دريافت كرده اند   ،ي انقالب و خميني هر يك     شورا
حزب جمهوري بدون اعتناء به ميثاقي كه امضاء كرده بودند، به فعاليت هاي گسترده خويش بـراي اسـتقرار اسـتبداد ادامـه مـي                         

هاي داخلي كه مقدمه حمله عراق به ايـران          توطئه. تصادي و خطر جنگ مي انجاميد     كار مسئله گروگانگيري به محاصره اق     . دادند
از اين زمان است كه بني صدر براي آگاهي مردم، شروع به بيان كارنامـه مـي                 . بودند يكي پس از ديگري به اجراء در مي آمدند         

 مطالبي است كـه در ايـن نامـه آمـده     اصلي كارنامه،، مضمون  تا تاريخ نوشتن اين نامه59 تيرماه 11از اولين روز، چهارشنبه     . كند
 :است
، اشاره به جلسه اي است كه در آن رئيس جمهوري در حال هيجان و گريه به اعضـاء شـوراي انقـالب گفتـه                         2شماره  در نامه،    -1

 بـود كـه     آن جلسـه، جلسـه اي     . مخالف بوديد و من داوطلب رياست جمهوري شدم و به رأي مردم انتخاب شدم              است، همة شما  
 )102، ص 1، ج 59 تير 30كارنامه : (در كارنامه در اين باره اينطور مي خوانيم. موضوع بخشش گروگانها بود

من در حال هيجان و گريـه بـه         . شان به دولت طرح بود    ويلدر همان روزها  مسئله گروگانها و تحويل آنها به دولت و عدم تح                  «
يك دل نيستيد و صحيح نيست كه  اولين رئيس جمهوري تاريخ ايران تسـليم فشـار امريكـا          اعضاي شوراي انقالب گفتم، شما با من        

 »... بشود 
چنـد  .      تا تاريخ تفصيلي گروگانگيري نوشته شود، عجالتاً بگوييم كه پيشنهاد تحويل گروگانها به دولـت از شـخص خمينـي بـود                     

يك بار كمي بعد    . فته بود كه گروگانها را تحويل دولت بدهند       گ) صادق قطب زاده  (نوبت به رئيس جمهوري و وزير خارجه وقت         
 فرزند او به رئيس جمهور پيشنهاد كرد خميني نامه اي به رئيس جمهور بنويسد و حل مشكل را                   ،از انجام انتخابات رياست جمهوري    

را مـي    ه عواقب حل آن   قدر اين مشكل براي كشور پرخطر است كه هم         آن: گفت. رئيس جمهوري پذيرفت  . در عهده او بگذارد   
احمد خميني گفت، امام مي گويد ممكن است به حيثيت رئيس جمهوري لطمه بخورد و اين امر براي  نظام جديد خوب                      . پذيرد
بني صدر پاسخ مي دهد، حاال بهترين موقع حل مشكل است چرا كه در فاصله مناسبي از انتخابات رياست جمهوري آمريكا                     . نيست

اگر حاال كه موضع ما قوي است حل نكنيد بعدها بايد مسئله را از موضـع                . كارتر شرائط ما را ناگزير مي پذيرد      قرار داريم و دولت     
 .  بر حيثيت او اضافه هم مي شود،بر اثر حل مشكل. بنابراين ايشان نبايد نگران حيثيت رئيس جمهوري باشند. ضعف حل كنيم

شنيده شد كه اشخاص حول و حوش وي مي         . يني نظر خويش را تغيير دهد          بعدها معلوم شد كه همين جواب سبب شد كه خم         
 در نتيجـه حيثيـت امـام پـايين مـي آيـد و       .را حل كنـد   بني صدر با  گروگانگيري مخالفت كرد، حاال مي خواهد آن       ":گفته اند 

 !"حيثيت او باال مي رود
و گفت، گروگانها بايـد در اختيـار دانشـجويان بماننـد،                 آن جلسه شوراي انقالب پس از آنكه خميني نظر خويش را عوض كرد              

ـ مشكل را در وقت خود حل نكـرديم، حـاال در مو           ": در اين جلسه بني صدر در حال هيجان و گريه گفت          . تشكيل شد  ع ضـعف   ض
ور كـه  و همـانط . "بايد تن به توطئه ها، جنگ و محاصره اقتصادي بدهيم و آخرسر هم به شرايط آمريكـا گـردن بگـذاريم       . هستيم

 :با وجود اين براي مزيد اطالع خوانندگان يادآور مي شود كه. خوانندگان مي دانند چنين شد
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در كتاب جوردن از جمله آمده است كه كارتر در پاسخ يكي از گروگانهـا               .      خاطرات كارتر و مشاور او جردن منتشر شده است        
 ميليارد دالر پول ايران، تنها سه       13از  «: ما مايه نگذاشته ايد؟ گفته است     آيا از حيثيت آمريكا براي آزادي       «: كه از او پرسيده است    

 . را پس داديم و چنان درسي به تروريسم بين المللي داديم كه هرگز از ياد نخواهد رفت و گروگانها كف زده اند ميليارد آن
ايي بخصوص چيس مانهتان بانك به ايجاد بحران در      و باز مارك هولبرت كتابي درباره احتياج كمپانيهاي نفتي و بانكهاي آمريك     

 ،ع عمومي ملـت آمريكـا  صوصي به بهاي به خطر انداختن منافمؤسسات خ«: روابط آمريكا و ايران نوشته و از جمله آورده است كه  
حسـابهاي بـانكي    حال كه قرار بود     ن  در هما   ...  ببرند يروابط خارجي بوجود آوردند تا منافع خوب      . منافع سرشاري به جيب زدند    

 ».ايران براي فشار به دولت ايران مسدود گردد، بانكهاي آمريكايي در حل مشكل گروگانها كارشكني مي كردند
. ديدشـان كوتـاه اسـت     . آينـده را  نمـي بيننـد       .      براي آنها كه سرهاشان از ايدئولوژي قدرت انباشته است، زمان متوقف است           

 اسناد و مدارك و شرح و تفصيل هاي تازه منتشر مي شود، هنوز بايد منتظر بود تا ناگفته هـا  ،كماكان گمان مي بردند كه هر زمان    
 نقشه هايي از اين گونه را  طرح و به اجـرا             پرده، در   ، دستگاهها و مكانيسم هايي را بشناسند كه       ،گفته شوند و مردم ما و مردم جهان       

  .مي گذارند
 عـده اي از  بازاريـان را بـه    60  بهمن10خميني برخالف عادت، در . اقتصادي كشور استوضع  پيرامون   ،  3  شماره     در نامه ،     – 2

از گراني و چند برابر فروختن اجناس ناليد تا مقدمات سركوب تازه            . حضور پذيرفت و از سختي وضع اقتصادي با آنها سخن گفت          
ملـت بـراي اقتصـاد      . اقتصاد مال خـر اسـت     «: فتفراموش كرد كه در پاسخ هشدارهاي مسئوالن اقتصاد مي گ         . اي را فراهم كند   
. تا قبل از انتخابات شكست خورده خبرگان، وضع اقتصادي را عـالي مـي شـمرد    ... ملت بايد رياضت بكشد و      » .انقالب نكرده است  

 .اند هستند و وضع اقتصاد را درست كرده» دانشمند«مي گفت اعضاي دولت 
او را ناگزير كرده است به تالش بيفتـد  ...  مالتاريا در حل مشكل هاي بيكاري و گراني و      اينك كه فشار واقعيت و ناتواني دولت 

 كه در آغـاز نعمـت الهـي مـي           بلكه از فوران نارضايي به صورت امواج تظاهركنندگان جلوگيري كند، از مشكالتي حرف مي زند              
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه پـس از      . خويش را برقرار سـازد    شمرد چرا كه به مالتاريا امكان مي داد به بهانه آنها استبداد خونريز              

ي ايـران افـزايش     ذخاير ارز )  دالر رسيد  44 نفتي به    كه قيمت تك محموله   (سقوط شاه، از راه كاهش توليد نفت و افزايش قيمت           
و امـروز قيمـت نفـت در        .  ميليارد آن در بانكهاي آمريكايي بود      13 ميليارد دالر رسيد كه      16پيدا كرد و در هنگام گروگانگيري به        

شگفت تر آنكه خميني در سخنان خود خطاب به بازاريان آنها را از خطر جنگ و تصرف تهران توسـط                    . عمل به نصف رسيده است    
 دالر مخـارج    7  نفـت  شگفت تر آنكه وزير نفتش در جلسه اوپك به صراحت اقرار مي كند كه بابـت هـر بشـكه                   !! صدام مي ترساند  

  دالر  ميليـارد  5/5 ميليون بشكه در روز، سـالي        2ر جو خفقان كسي را ياراي آن نيست بپرسد كه بابت صدور             صدور مي پردازد و د    
، بيشتر از اين ضرر و ضرر ارزان فروشي نفت؟ چـرا بـه جنـگ       ؟چقدر غرامت از عراق مي خواهيد بگيريد      . باج اضافي مي پردازيد   
 ...خاتمه نمي دهيد؟ و 

در كارنامـه   . يخ، بني صدر نامه ديگري به خميني نوشته و همراه اين نامه براي  او فرسـتاده اسـت                      گفتني است كه در همين تار     
در اين نامه وضع اقتصاد كشور را شرح كردم و ضرورت حل سياسي را              «): 98 و   97، صص   1ج  (درباره مطالب اين نامه گفته است       

 ...يادآور شدم 
اينك بـر خواننـدگان     ... ر شبانه روزي به حركت افتاده بود، روي به ركود مي نهد                  از همه بدتر چرخ اقتصادي كشور كه با كا        

 است ببينند مقصر وضع اسفبار اقتصادي چه كساني جز كودتاگران هستند؟ 
جود آنكه واين طرح با وجود آنكه افشا شده و با          . ، راجع مي شود به نوار آيت كه طرح كودتاي خزنده بود           5 شماره   در نامه ،     -3

هـاي  حمله بـه گروه   . به مرحله اجرا شد   خميني و سران حزب جمهوري عضو شوراي نگهبان، ميثاقي امضا كردند، همچنان مرحله              
در ماه هاي اول جنگ، بنا بر گزارش هاي اداره مطبوعات ارتش . سياسي و دفاتر هماهنگي از كارهاي روزمره حزب اللهي ها بود   

هاي سياسـي انجـام مـي گرفـت، طوريكـه سـرتيپ               مورد حمله به اعضاي گروه     1000در شهرهاي مختلف كشور در روز بيش از         
. فالحي جانشين رئيس ستاد وقت ارتش، به خميني گفته بود، تلفات در شهرهاي كشور، بيشتر از تلفات در جبهه هاي جنـگ اسـت                       

مي گويند چون بنا بر طرح كودتا كـه اجـرا           بنابراين آنها كه مدعي هستند با مبارزه مسلحانه راه فعاليت سياسي بسته شد، نادرست               
 . !نيز مي شد، مالتاريا مصمم به از بين بردن همه مخالفان استبداد از راه كشتن بود

 « :گويـد  مي. نسبت مي دهد  تناقض گويي    بنا بر رويه دروغگويي، به بني صدر         61 بهمن   15در نماز جمعه    نيز  هاشمي رفسنجاني     
 گفت پوشش زن و مرد نبايد سبب ايجاد رابطه زور بين آنها بشود و بعد محل حزب جمهوري را  بـا                        بني صدر مي   ،در آغاز انقالب  
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 نفـر   80-70 ،اين خودش از وقتي كه دستش از  قدرت كنده شد، بمب گذاشت توي حزب جمهـوري اسـالمي                  . بمب منفجر كرد  
 »...جوري،  نحرفها در مي آمد، بعد اين روحيه اياين روحيه لطيفي كه از توي آن ... جوري قطعه قطعه كرد  آدم ممتاز را آن

خواهيد بگوييـد بـا زور        مي پرسم آيا با حرفهاي باال مي       .ن بمب گذاري به بني صدر مي گذريم            از دروغ فاحش در نسبت داد     
جـا كشـانديد؟ شـما      رفتيد و با ارتكاب آن همـه جنايـت كـار را بـه اين               دبه راه استبدا  مخالف هستيد؟ پس چرا از روز اول انقالب         

در .  را نيز نمـي ديـد      كوتاهينده  آدور ناتوان و بسا      آينده    ديدن   چشم شما از  . زورپرستان نمي توانستيد فاصله زماني دور را ببينيد       
» آخوندكشـي «توانستيد روزهاي    شما نمي .  نسبت معكوس وجود دارد    ، ميان اندازه زورپرستي و طول چشم انداز  زماني         ،حقيقت
 شما را از راه استبداد و       ميخواستكوشيد كسي را كه       مي ، حاال كه بدست خود كشور و خودتان را به مهلكه انداخته ايد            .را ببينيد 

 .  مقصر كنيد،افتادن در مهلكه بازدارد
فجار محل يد كه قبل از اند     اين شما نبوديد كه ترور، دستگيري و شكنجه و قتل را از همان ا وايل انقالب شروع كرديد؟ شما نبو          

در ، 60مـاه   تير7 تا پيش از 60 تظاهرات خياباني را به رگبار مسلسل بستيد؟ شما نبوديد كه از اوايل خرداد    جمهوري اسالمي،  حزب
 تن را در زندان اوين اعدام كرديد؟ چند نوبت بني صدر به شما نامه نوشت دست از اين جنايـات                     50اقال   شبي   ،روز انفجار حزب  

 ببينيم باز هم محلي براي اَعمال قهرآميز باقي مي ماند؟ بني صـدر بـا              ، راست مي گوييد آزاديها را برقرار كنيد       برداريد؟ اينك اگر  
 بـه دفـاع از      ، اما وقتي رژيم صدام حمله كـرد       .بسيار كوشيد مانع حمله رژيم صدام به ايران شود        . جنگ نيز با تمام قوا مخالف بود      

خود خويشتن را محكوم حكـم   ، اما وقتي شما زور را به تنها راه حل بدل ساخته ايد .بني صدر با زور مخالف است. وطن پرداخت 
نها، از راه جنايت و خيانت و فساد، كفر مي ورزيـد  آبه اسالم و انقالب و مردم ايران و وطن . » الكفرفقا تلوا ائمة«: ن كرده ايد  آقر
بـه شـما    .  و بدانيد كه از اين دريوزگي نيز چيزي عايد شما نمي شـود             اين شما هستيد كه به دريوزگي آمريكا و اسراييل رفته ايد          . 

  .نيز غافليد» يد و باطل مي رود آحق مي « از قاعده . شما مي مانيد تا برويد و ما مي رويم تا بمانيم : گفتم
د سياسـت كشـت و كشـتار و     بني صدر با روشن بيني تمام هشدار مي ده       :     توجه خوانندگان را به پايان اين نامه جلب مي كنيم         

مالتاريا كه امروز وسيع ترين سازمان تروريستي را بوجود آورده اسـت، از تـرور               . بحران تراشي، كار را به آخوند كُشي مي كشاند        
 مـاه پـيش از كودتـاي        11اين سـند    . سران خود آه و ناله سر مي دهد، بناي اين كار و نابودي خويش را بدست خويش گذاشت                 

در اين سند به خميني و سران حزب جمهوري هشدار داده شد و اخطار شده است كه با رفتن به راه                     . ته شده است   نوش 60خرداد  
استبداد آنهم از راه ترور و توقيف و شكنجه و اعدام و انواع بحران سازيهاي اقتصادي و غير آن خود قرباني روشهايي مـي شـوند                          

 .كه بنا مي گذارند
خوانندگان از ياد نبرده انـد كـه خامنـه اي و            . طئه وسيع براي واژگوني رژيم خميني سخن رفته است        ، از طرح تو   5    در شماره   

، ص 1ج ( تير 31موافق كارنامه . ديگر سران مالتاريا چند نوبت مدعي شدند بني صدر عقيده داشت كسي به ايران حمله نمي كند          
در همين جلسه از جنگ عراق بـر ضـد   . كدام جدا جدا مطالعه كردندبه اعضاي شوراي انقالب نوشته بودم، به آنها دادم هر     ) 111

 ).111 و 110صص ! ج ا(ايران بحث شده است 
اين حرفها را نظاميها از خـود در مـي          « :     بنابراين، جنگي كه خميني امروز بازاريان را از آن مي ترساند، قبل از وقوع مي گفت               

بدينسان مسئول اين جنگ خانمانسوز     . و بعد از وقوع آنرا از نعمت هاي الهي شمرد         . »هيچكس به ايران حمله نخواهد كرد     . آورند
كه در سود آمريكا و اسرائيل و ارتجاع منطقه ادامه دارد، در درجه اول سران ضد انقالب اند كه رژيم صدام را با وعده همكـاري                          

در باره  . د و در درجه دوم خميني و مالتارياست       ارتش و همكاري بعضي گروه هاي سياسي در ايجاد اغتشاش سراسري فريب دادن            
توطئه هايي كه در ارتش كشف شد و مقدمات حمله عراق به ايران را تشكيل مي دادند، همزمان بـا تـاريخ انشـاي ايـن نامـه، در                             

 در يـك نقطـه       توطئه و ديروز كه از ارتش خبر دادند يك جريان هم           7 ...« : اينطور آمده است  ) 89، ص   1ج   (59 تير   28كارنامه  
تا اينجا معلوم شد كه سه مشكل بزرگ كه نزديك به اتفـاق مـردم از آن شـكايت                   »  ...8بنابراين، با آن مي شود        . ديگر كشف شده  

مي كنند يعني مشكل جنگ و مشكل اقتصادي و مشكل ناامني، به دست دو دسته يكي ضد انقالب و ديگري خميني و دستياران وي                        
 .لت به قبول رژيم استبدادي به ايران تحميل شده استبراي مجبور كردن اين م

در اين ايام شايع كردند تجربه مصدق و كاشاني دارد تجديد           .  موضوع ديگري كه در اين نامه آمده است، تشكيل دولت است           -4
ـ   بني صدر تمام كوشش خود را بكار برد خميني را متقاعد كند كه اين شايعه ها را كساني مي                  . مي شود  ه طـرح كودتـاي     سازند ك

 تيـر منحـل   31با تشكيل مجلس شوراي انقـالب در   (قرار شد از راه توافق با اعضاي سابق شوراي انقالب           . خزنده را اجرا مي كنند    
امـا ناگهـان خمينـي      .  تن از وزرا نيز توافق حاصـل شـد         17بطوريكه در سند مي خوانيد درباره       . دوباره دولتي تشكيل  گردد    ) شد
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وزرا بايد جوان و مكتبي و فعـال باشـند و           : گفت) بهشتي و موسوي اردبيلي و سه تن ديگر       (اي عالي قاضايي    خطاب به اعضاي شور   
تازه معلوم شد ك در پـسِ پـرده دسـت خمينـي             . اگر آقاي بني صدر ده بار هم وزير غيرمكتبي معرفي كرد، مجلس بايد رد كند              

بعدها معلوم شـد بـه   . مهوري تفاهم نداشته باشد، بلكه مخالف او باشد      است كه عمل مي كند و اصرار دارد دولت نه تنها با رئيس ج             
شخصيت هاي چندي از جمله آقاي دكتر سنجابي مراجعه كرده و از آنها دعوت كرده است نخست وزير بشوند بشـرط آن كـه بـا     

 .بني صدر مخالفت كنند
دهد كه كـار   بوسيله  موسوي اردبيلي به بني صدر پيغام مي     و براي اينكه اين دولت مخالف تشكيل گردد، عالوه بر سخنان باال،         
 !! دولت را به مجلس بگذاريد و شما به كارهاي نيروهاي مسلح بپردازيد

    بعد از تشكيل دولت رجايي نيز چند نوبت وسيله فرزند و دامادش به بني صدر پيام داد كه پشت سر دولت رجايي تـا همـه جـا                            
 .ايستاده است
مسئله اي كه اين اسناد معلوم مي كنند، اينست كه شـخص وي بنـا را بـر    . ي چنين مي كرد، امروز بر همه معلوم است           چرا خمين 

وقتي شايع شد كه طبيب معالج خميني استراق سمع كرده          . بحران تراشي گذاشته بود و او بود كه جو سياسي را آشفته مي ساخت             
فته گاست كه بهشتي به خميني درشتي مي كرده و مي ن قلب شنيده است، شنيده     است و حرفهاي بهشتي را به خميني در بيمارستا        

وقتي اين شايعه در شوراي انقالب بازگو شد، بهشتي حالت مظلومي           ... است باز از دستور بيرون رفته و اباطيل خود را گفته ايد؟ و              
 !! ...د به خود گرفته و گفته بود، كاش راست  بود و اين همه مشكالت بوجود نمي آم

     تمايل به استبداد، ناآگاهي و بخصوص مرض شخصيت كُشي در خميني زمينه الزم را براي  بازيچة دست شدن آماده مي كـرد       
 ...و آنها را كه از راه كودتاي خزنده مي خواستند استبداد را  بازسازي كنند در شخص خميني عامل اساسي را پيدا مي كردند 

*** 
 :در زير مي آوريمو اينك متن سند را 

 
 بسمه تعالي

 دولت جمهوري اسالمي ايران 
 دفتر رئيس جمهوري

 
 آقايان محترم اعضاي شوراي انقالب

 .    در اين روز كه روز آخر عمر شوراي انقالب است، الزم ديد مطالب و حقايق زير را از راه تكرار با شما در ميان بگذارد
 :وا مي داردمي و سرنوشت كشور، مرا به اينكار انقالب اسال در برابر فشار شديد مسئوليت سنگين    
در جريانات انتخابات رياست جمهوري در علن گفته ام كه اوضـاع بحرانـي كشورمسـئوليتي بسـيار سـنگين بـر عهـده رئـيس                           -1

و امروز بيشتر از     (به گمان من  .  بر روحيه اميد و وحدت جامعه است       ،جمهوري مي گذارد و آن ممانعت از تأثير مشكالت همه گونه          
ايران بدون اين روحيه نمي تواند از گرداب مهيب مشكالت اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگـي بيـرون                    ) آنروز بر اين باورم   

 .برود
در . از تكرار چه سود؟ تنها آن بار را به ياد شما مي آورم كه گفتم درست نيست اولين رئيس جمهوري، تسليم فشار آمريكا بشود                        -2

ـ                  . حال هيجان و گريه گفتم شما با من يكدل نيستيد          ت بهتر است من عقب بروم و شما كسي را كه با او يكدل هسـتيد بعنـوان نخس
شما گفتيد  .  سياسي مي رويم    گفتم ما بسوي بن بست اقتصادي و به دنبال آن بن بست            . امور كشور را اداره كند     وزير انتخاب كنيد    

 ...ستيد و يكدل ه
 چند نوبت مسئوالن اقتصاد كشور در جلسات طوالني به وضوح تمام گفتند، راه حل اقتصادي براي مشـكالت كشـور                     بعد از آن   -3

همـه موافـق بوديـد و وضـع را          .  بايد جست و آن راه حل را هم در معنويت و امنيت بايد جست               را راه حل سياسي  . وجود ندارد 
 .حساس و مشكل مي شمرديد

 و جو امنيت براي تمايل به پـس انـداز و كـار و               ،كم براي جلوگيري از تمايل شديد به مصرف        تبعد قرار شد جو معنوي دس      - 4
 ...و بعد . توليد را بوجود بياوريم
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 اما به . بعضي از شما بسيار كوشيده ايد اين نوارها را مخالفت شخصي و درد دل جلوه گر سازيد  تا داستان نوارها و ميثاق،     - 5
 .يد كه واقعيت ها به همه مردم حالي كرده است كه همه برنامه ها انجام گرفته و مي گيرندجريان امور بنگريد و ببين

 .حمله به گروههاي سياسي و تصفيه حساب با آنها انجام گرفته و مي گيرد -
  .وزارتخانه ها عمالً از كار افتاده اند -
 .ه داردبني صدر توسط ارگانهاي حزب جمهوري به شدت تمام ادام» اطرافيان«حمله به  -
 و اگر وضع كنوني ادامـه پيـدا كنـد بـاز در آينـده                ،فته بود و همه چيز زير و رو مي شد         رگاگر كودتاي ناكام انجام      -

 .خواهد شد
 .آورد  از نو دارد روي به ركود مي،از همه بدتر چرخ اقتصاد كشور كه با كار شبانه روزي به حركت افتاده بود -

 آمده بودند و بحث درباره قيمت از همه دستگاههاي اقتصادي ،ز شما آمده بوديد    ديشب كه تنها شش تن ا          
 . همانطور كه چند نوبت گفته بودند و گفته بودم، به بن بست اقتصادي روز بروز نزديكتر مي شويم.ها بود              

                                                    :ساده است     مسئله نيز           
اگر اين بودجه را خرج كنيم موافق محاسبه اي كه بانـك            .  كسري دارد   در صد  300بودجه اي كه تصويب كرده ايم        -

البته اين در صورتي است كه دستگاههاي توليدي ما بـا ظرفيـت كامـل               .  خواهد افزود   درصد   50 بر تورم فعلي     ،انجام داده است  
.  باشد كه اآلن هست، ميزان تورم با توجه به جو عدم امنيت به  مراتب بيشـتر خواهـد شـد                    توليد بكنند و اگر وضع توليد همانطور      

اگر اين بودجه را خرج نكنيم، بر فرض تورم، مرض بيكاري نيز افزوده مي شود و اگر خرج بكنيم و براي جذب تورم بـه واردات                          
صاد در رژيم سابق در آن بود، با وجود محاصره اقتصادي ممكـن             پناه ببريم، عالوه بر آنكه اقتصاد ما به همان جاده مي افتد كه اقت             

 . ماه ديگر جنس را تحويل مي گيريم6 حتي بدون اين محاصره نيز حاال كه سفارش جنس بدهيم ،بنظر وزير بازرگاني.  نيست
يـت پـايين    ظرف% 47توليد سيمان تا    . در همين حال با اوضاعي كه پيش آمده است، توليد دوباره تق و لق شده است                -

. در همان نوبت اول يك ميليون بيكار مي شوند. آمده است و ا گر در اين وضع بماند از نو توقف در رشته ساختمان پيش مي آيد        
ـ      . وزير صنايع مي گويد دادگاه انقالب نه تنها همكاري نمي كند كه در جهت عكس عمل مي كند                   شـد در    هدر جلسـه ديشـب گفت

. بدين ترتيب راه حل اقتصادي وجـود نـدارد        . جريان، جريان كاهش توليد و ركود است      ... ت و   صنايع چوب و صنايع فلزي و نف      
 :راه حل سياسي الزم است براي استفاده از

 .معنويت اسالم در جهت تكميل مباني امنيت همه جانبه و تشويق به توليد و خودداري از مصرف -
 .منصرف نشودامنيت همه جانبه براي آنكه ذهن جامعه از كار و توليد  -

 .همه رشته هاي حيات اقتصادي ما در دست دشمن است.      در اين جنگ اقتصادي جز اين دو راه نمي توان پيروز شد
 :     بر اين وضعيت سخت اقتصادي، وضعيت سخت سياسي نيز اضافه مي شود

اين بار دشمن از طريق نيرويي كـه در             موافق اطالعاتي كه درباره طرح توطئه وسيع واژگوني رژيم جمهوري در دست است،              
اينطور كه  . ست توجه عمده اش به خنثي كردن ارتش معطوف ا         رواز اين . حال تشكيل دادن است، طرح خود را اجرا خواهد كرد         

ديگـر از انحطـاط روابـط ميـان     . ات خادم بر مي آيد، سر شبكه كشف شده نيز بطور اجمالي در جريان اين طـرح هسـت  از اعتراف 
اگـر در گذشـته احتمـال مـي         . امروز اوضاع روشنتر شده اسـت     . ي مسلمان سخن نمي گويم كه خود از آن مطلع هستيد          گروهها

. خودمحوري قرار بدهم، اينك واقعيت ها با وضوحي تمـام خـود را نشـان مـي دهـد                  «داديد اين موضوعات را مي خواهم بهانه        
به باور من كه شـما  . ت كه هر كس مسئوليت خود را بر عهده بگيرد      وقت آنس . حريف ميخواهد با چند حركت ديگر ما را مات كند         

اما اگر قـرار باشـد قسـمت اصـلي          .  مقابله با وضع ممكن نيست     ، بدون انسجام كامل در قواي كشور      ،نيز همواره با آن موافق بوديد     
 :نوار نيز عملي بگردد يعني

 البته همانطور كـه در نـوار آمـده اسـت و     ، باشدحزب جمهوري دولتي را بر سر كار بياورد كه مقابل رئيس جمهوري          -
فرماندهي كل قوا هم ديگر كشـك مـي         . آقاي قدوسي با احضار خالف قانون رئيس بانك مركزي، يك پرده آنرا نشان داده است              

 . شود شود و البته با فرماندهي ضعيف مقابله با موج ناامني هاي مسلحانه غير ممكن مي
 : در اين لحظات سرنوشت ساز، الزم ديدم بار ديگر حد و مسئوليت ها را روشن سازم     با توجه به اين حقايق،

 كامالً آماده ام و به شهادت خود شما از چند ماه پيش آماده بوده ام كه اختيـارات انتخـاب نخسـت وزيـر و دولـت را بـه هـر            -1
در اينصورت البته پس از ذكر مطالبي كـه         . هورياز جمله حزب جم   . گروهي  كه بخواهد مسئوليت وضع را بر عهده بگيرد، بسپارم          



 

11 

.  نزديك مي شوند و در برابر آن سد محكم بايد          ياز نظر من، امواج سهمگين    . در اين نامه آورده ام از خود سلب مسئوليت مي كنم          
، محكـوم  هـوري كه دولتي معرف بيگانگي مجلس و رئيس جمهر چند براي من روشن است      .  رار ندارم همه نظر مرا بپذيرند     اما اص 

 اگر فرض كنيم نظر من بر اساس تحليل از اوضاع كشور اسـت، پـس بايـد    .باز اصرار ندارم اين نظر را شمابپذيريد .به شكست است  
تحويـل خودشـان بـده،      «تني چند از اعضا شورا نيز مرا تشويق كرده اند، كه            . ما آن انديشيده ا   پذيرفت كه راه عالجي متناسب ب     

 .»هند بكنندبگذار هر كار مي خوا
  موجهـاي نـاامني و        زير پا گذاشته مي شود ،      ،جرا در نيامده  اكه قانون اساسي هنوز به            اگر وضعيت فعلي را ضابطه قرار بدهيم      

 احتمال بيشتر اينست كه از پس امروز، فردايي نماند كه رئيس جمهوري بتواند بگويد مالحظـه كرديـد          .داضطراب بزرگتر مي شون   
 !حق با من بود؟

بدين خاطر اسـت    . نبايد احتمال ولو ضعيف به نجات وضع را بكلي از بين برد           .  از ابتداء روشن كردن وضع بهتر است       ،     با اينهمه 
 .كه رئيس جمهوري بايد موضع خود را در برابر دولت جديد هم از ابتدا روشن و واضح بگويد

 قـرار  ،و در سه شـنبه گذشـته   نفر نيز تفاهم شد  17 يا   16درباره  . برويمراه حل دومي كه پذيرفته شد، اين بود كه به راه تفاهم              -2
اما بعد معلـوم شـد كـه آقايـان عضـو حـزب       .  در اختيار من بگذارند تا بلكه يك دولت متجانس تشكيل بدهيم راشد آقايان اسامي  

رف عدول از موافقت و تحميل راه     معني اين ح  . جمهوري به شوراي حزب رفته و در آنجا درباره نخست وزير اخذ رأي كرده اند              
 .حل اول به صورت راه حل دوم است

     در اين وضعيت ترجيح با آنست كه آقايان نظر قطعي شان هر چه هست يك بار  و يكجا بگويند و آن نظـر را تغييـر ندهنـد تـا                               
 مـذهبي  ه يك جريانبار اول نيست ك   در تاريخ ايران، اين     . مسئوليت هاي هر يك از ما روشن و حدود كارها كامالً مشخص باشند            

 :كشيده است» آخوند كُشي«در تمامي موارد كار به . حاكم مي شود
 !!يدجا به خدا نزديك تركه در آنوگفت  جمشيد روحانيان را به كوه راند ،در تاريخ باستاني -
 .كشيد و سالروز آنرا نيز جشن مي گرفتند» مغ كُشي«در دوران هخامنشي كار به  -
اين سلسله با مذهب روي كار آمد اما سرانجام كار به همان ضـديت      . كاني نيز جنگ بود تا استقرار ساساني      در دوره اش   -

 .كشيد تا اسالم
 .سر بداران در خراسان با وضعي شبيه به امروز عمل كرد تا تيمور لنگ از خارج آمد و هر چه بايد بكند كرد -
 در انقـالب مشـروطه از نـو         .تا رسيد به قاجار   . كُشي شيوه كرد  صفويه جرياني بود كه با مذهب رو آمد اما خود آخوند           -

 . سال آخوندكُشي انجاميد57حاكميت بدست آمد ولي به 
ايـن شـيوه هـا      .  چيزي عوض نمي شـود     ،     اينك وضعيت اينست كه هست و با تشديد فشار و شيوه هاي اختناقي به اسم قاطعيت               

ي كند، و رژيم را متزلزل مي سازد، زمينه سازي خوبي براي تبـديل بـه يـك اسـتبداد           عالوه بر آنكه از ابتدا قانون اساسي را لق م         
 .مخوف است

 .شما را با خدا و وجدانتان تنها مي گذارم. افتم گفتمي    با روح و جسم روزه دار آنچه حق مي 
    1359 تير 30ابوالحسن بني صدر، تاريخ : امضاء
 

 23-اسناد 

 نامه به خميني
 كه در زير مي خوانيد، نامه اي است كه دو ماه بعد از امضاي ميثاق و يك ماه بعد از نامه به شورا در سوم مـرداد مـاه            سندي را 

در روزهايي نوشته شده است كه خطوط توطئه هاي داخلي بعنـوان مقدمـه تجـاوز خـارجي روشـن شـده                      .  نوشته شده است   59
نوار دومي كه در اين نامه بـه  . و برنامه كودتاي خزنده بر عموم روشن گشته بودمنتشر شده بود » نوار آيت«نوار معروف به   . بودند

بـر ضـد بنـي      » آتـو «ا بايد مثل يك      بود از گروگانه   وي در اين نوار  گفته     . اشاره از آن سخن رفته است، نوار سخنان بهشتي است         
 :اين نوار نيز بعدها منتشر شد! صدر استفاده كرد

روحيه خميني كه نـه شخصـيت و   . و اينبار مشكل نبود. انگيختن خميني بر ضد بني صدر بود   پرده اصلي بازي كودتا، بر     -1
هاي داخلي و بين المللي سبب مـي         نه محبوبيت احدي را نمي تواند تحمل كند و تمايل او به استبداد و ناآگاهي اش از واقعيت                 
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نندگان حزب جمهوري بودند كـه بـراي ايجـاد سـابقه      خوانيد، گردا  همانطور كه در سند مي    . شد كه به غايت تحريك پذير باشد      
از سـوي بنـي صـدر       » تجديد رفتـار مصـدق    «ذهني، كوشيدند داستان مصدق و كاشاني را در ذهن ها زنده كنند و خميني را از                 

كـرده  اين روش بي نتيجه نبود چرا كه شخص خميني نگراني خود را از طريق اشراقي داماد خويش به بني صدر اظهار                      . بترسانند
 .بود

مـي  .      همانطور كه در اين سند مي خوانيد و جريان امر شهادت مي دهد، بني صدر با تمامي قوا كوشيد ايجـاد اخـتالف نشـود                        
گفت و در عمل بر گفته خود پايبند ماند كه بايد آنقدر بر وفاداري به ميثاق انقالب يعنـي اسـتقالل و آزادي و اسـالم رشـد، پـاي               

د بر وحدت بر اساس اين ميثاق اصرار بورزيم تا اگر قرار است كسـي از وحـدت بيـرون بـرود، استبدادپرسـت                        بفشاريم، آنقدر باي  
 .كوردل باشد

اخـتالف بـدترين اشـتباه      . كردنـد » تصفيه«    امروز حتي سران رژيم مالتاريا فاش مي گويند كه آنها خود بودند كه بني صدر را                   
شـد و   همانطور كه در نتيجه اختالف، كودتـا        . ف شده است آن نهضت از بين رفته است        هر بار كه در رهبري نهضتي اختال      . هاست

از اين رو تا وقتي اميد بـه نجـات اصـول هسـت، بايـد بـر                  . كودتاي بيست هشت مرداد نهضت ملي كردن نفت را متوقف ساخت          
داري خويش مي سـازند در افكـار عمـومي     بايد چنان كرد تا وقتي زورپرستان اختالف را تنها راه استقرار زورم    .وحدت پاي فشرد  

اختالف طلب را در اختالف افكني بايد تنها گذاشت تا همگان او را بشناسند و حقايق را اندر بيابنـد تـا                      . بدون ابهام شناخته گردند   
 .ضرر اختالف به حداقل كاهش بيابد

انتخاب نكنـد، آنـرا منحـل خواهـد         بطوريكه مي خوانيد، خميني مجلس را تهديد كرد كه اگر وزراي قاطع و مكتبي،                -2
 اما با   .در اين نامه بني صدر بياد او مي آورد كه او، خميني، همواره مصدق را  بخاطر انحالل مجلس انتقاد مي كرده است                      . ساخت

ور توجه به جرياني كه امور پيدا كرد و استبدادي كه مستقر گشت، معلوم گرديد كه نه تنها خميني بـه انتقـاد خـود از مصـدق بـا                            
و خميني مي خواست هم از ابتدا بـا يـك تيـر دو نشـان     . نداشت، بلكه مصدق مي خواست مجلس را از سيطره دربار بيرون بياورد         

 :بزند
.      مجلس را مرعوب و تابع خويش بگرداند و دولتي را به رئيس جمهوري تحميل كند كه مخالف او و آلت دست مالتاريـا باشـد                        

 .اما ا و اصرار داشته و دارد كه قانون اساسي را هيچ انگارد. قانون اساسي بودالبته اين كار او بر خالف 
 روز بـرانگيختن مجلـس بـر ضـد رئـيس            ،    بعد از اين اظهارات بود كه روز دوم مرداد، روز رسيدگي به اعتبارنامـه حسـن آيـت                 

بعلـت تقلبـات    (دانسـت    نرا قانوني نمي  جمهوري آ تحريك خميني نتيجه خويش را به بار آورد و مجلسي كه رئيس             . جمهوري شد 
و در افكار عمومي تكيه گاهي نداشت، ناگزير بود خود را به خميني بچسـباند و آلـت بـي                    ) بسيار و عدم شركت مردم در انتخابات      

 .»با مردم خوشرفتاري كنيد«: آنروز كه به مجلس گفت. اين سخن خميني در تاريخ خواهد ماند. اراده اي در دست او بگردد
اين اسـت مجلسـي   !     اين چگونه مجلسي است كه نمايندگانش كه خود را نماينده مردم مي شمارند، با مردم بدرفتاري مي كنند                

 .كه او و دستيارانش به وجود آورده اند
ـ       ، بهر رو تحريك براي آنكه هيات دولت، از مخالفان رئيس جمهوري و موافقان استبداد فقيه تشكيل گردد                 . وداز سـوي خمينـي ب

در اين نامه همان هشدار تكرار شده است كـه حـذف بنـي صـدر گـره از      . دستياران او نه شخصيت و نه جرأت اين كار را داشتند     
بايد به ميثاق انقالب گردن بگذارند تا مشكل        . بايد به قانون و اجراي آن گردن بگذارند       . مشكل خميني و دستياران او باز نمي كند       

در حقيقت، بني   . خواست به اين واقعيت توجه كند و نه روشنفكرتاريا اين واقعيت را فهميد يا مي فهمد               اما نه او    . كشور حل گردد  
ايي كه هست   بني صدر را ملت در ج     . صدر بر اساس چهار اصل استقالل و آزادي و امنيت و رشد، به رياست جمهوري انتخاب شد                

ر برابر توطئه هاي داخلي و تجاوز عـراق نمـي ايسـتاد و ايـران بـا                  اگر او د  . اين چهار اصل بوده و هست     قرار داده است و ضابط      
 روشنفكرتاريا امروز كجا بود كه به او ناسزا بگويد؟ چه پيش مي آمـد               ،خفت شكست مي خورد و استقالل خود را از دست مي داد           

 مي رسيد و صدام حسين كـار        به نتيجه )  غرضي  محمد جريان متالشي كردن لشكر خوزستان توسط باند      (اگر توطئه سنندج و اهواز      
 ...ايران را در يك هفته يكسره مي كرد؟ 

 نمي ايستاد امروز وضع چگونه بود؟ به آنهـا كـه سـقوط رژيـم                ،     اگر او بر ضد توطئه هاي مالتاريا و روشنفكرتاريا بر ضد آزادي           
در را  همچون مانعي از سر راه بردارند هشـدار           مالتاريا را بسيار نزديك مي بينند و از هم اكنون با لجن پراكني مي كوشند بني ص                

بـه مثابـه   (مي دهيم، اينهمه شتاب نكنيد، آرامتر برانيد و بدانيد همان طور كه خميني با آنهمه حمايت مردمي نتوانست بنـي صـدر       
و با كارهـايي كـه   . خود خراب شد، شما نيز نمي توانيد     و  را خراب كند    ) شخصيتي كه مردم او را درجايي كه هست قرار داده اند          
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 در راستاي حركت مردم ايران قـرار نگيريـد و در عمـل بـه اسـتقالل و                   كهچرا كه تا وقتي   . كنيد به دلخواه خود نيز نمي رسيد       مي
 چرا كه از شما مي پرسند، اين چگونه پاي          .بندتر از ما كسي نيست    نگوييد كه پاي  . ، بجايي نمي رسيد    نشان ندهيد  ي  آزادي پاي بند  
ه توطئه گران خائن و دستياران متجاوز خارجي در مقام مدعي نشسته اند و كسـي نيـز از آنهـا نمـي پرسـد چـرا در                 بندي است ك  

 همبسـتگي ملـي     ؟ كسي به شما باورانده است كه حس       بزرگترين توطئه هاي داخلي و خارجي بر ضد وطن خويش شركت كردند           
و تشخيص عادي را هـم از دسـت داده انـد و بـه اينهمـه كشـته و                     احساس   است، شعور در مردم ما وجود ندارد،      در مردم ما مرده     

ويراني جنگ، اهميتي نمي دهند؟ اين ملت چگونه مي تواند به حيات خويش ادامه دهد وقتي خائناني كه چنين توطئـه عظيمـي                 
 كشور مـي خواسـتيد بـه        را بوجود آورده اند، طلبكار شده اند و كسي نيز از آنها نمي پرسد، چرا از راه جنايت جنگ و خيانت به                     

 ...حاكميت برسيد؟ 
 : اين نامه بيان استقامت بر سر آزادي است45و بند  -3

ـ    ...  مخالفت با حاكمان قالبي و اعتراض به شكنجه و            و        مخالفت با حمله به روزنامه ها و احزاب         بـر   ابنابراين سند، ادعاي مالتاري
بـه گـواهي    . را با مردم در ميان مي گذاشت و جوسازي مي كرد، دروغ اسـت              آنها   ،اينكه بني صدر بجاي طرح مسائل با مسئوالن       

.  شهريور، بطور مرتب تجاوزها به آزاديها را با خميني و ديگران در ميان گذاشته است               17 پيش از سخنراني     ،اين سند و اسناد ديگر    
 يعنـي  ،در عاشـورا .  را در جريان مي گذاشتوقتي بر او مسلم شد كه اينان خود عامل اجراي برنامه كودتاي خزنده هستند، مردم         

امروز خمينـي مـدعي مـي    . شش ماه بعد از نوشتن اين نامه به خميني بود كه از شكنجه و وجود زندانهاي متعدد با مردم حرف زد             
. يدگي كنندرس...  آذر، دستور مي دهد كه به وضع قضات و 24در اعالميه . شود كه اموري را به او نسبت مي دهند كه از او نيست

 .  او به لحاظ اين اَعمال اعتراض مي كرده است و چند ماه زودتر، رئيس جمهوري بهبه شهادت اين سند دو سال
يكـي بيـرون آوردن راديـو تلويزيـون از دسـت حـزب جمهـوري و                 : در پايان نامه، دو پيشنهاد به خميني شده اسـت          -4

. لي و ديگر، ايجاد هيئتي براي رسيدگي به كار مسئوالن رژيم جديـد             و قرار دادن آن در خدمت تفاهم م        )حجتيه( ها» ضدبهايي«
پـيش  . ؟ اگر اين كار درست بوده، چرا دو سال و پنج ماه زودتر نكردي             :حاال بايد از كسي كه خود را  فقيه و ولي مي داند پرسيد             

كيل اين هيئت ندادي؟ و اگر نادرست بود، حـاال  از آنكه اينهمه جنايت و ويراني به بار بيايد و كشور به اين روز بيفتد چرا تن به تش 
چرا كردي؟ تازه آنروز هنوز قاتالن و چپاولگران بر همه مسندها ننشسته و اينسان مستقر نشده بودند و اصالح ممكن و آسان بـود و                          

 . رژيم مالتاريا ممكن نيستنامروز اصالح بدون ريشه كن كرد
 :گفته است) 61 بهمن 24(ندگان سپاه خميني به هنگام ديدار با تني چند از گردان -5

 اينها مـي    يهر دو . منحرفين از اول تزشان اين بود كه سپاه بدرد نمي خورد و از آنطرف گروهي هم مي گفتند ارتش نباشد                        «
 .خواستند به ارتش يا سپاه ضربه بزنند

وقتي مالتاريا سپاه و كميتـه و دادگـاه         .  قلب مي كند   درباره سپاه، اشاره اش به بني صدر است، اما مطابق معمول حقايق را            «     ... 
اما نگفتند سپاه به درد نمي خورد، گفتنـد         . انقالب را به همدستي بخشي ديگر تشكيل مي داد، بني صدر و ياران او مخالفت كردند               

انقالب ملت شد، بـا دوتـا       مايه فساد مي شود و استدالل كردند كه وقتي سلطه نيروي مسلح بر ملت، سبب آنهمه خسران و سرانجام                    
تمايل به اسـتبداد و فسـاد افزونـي مـي گيـرد و              . گردد كردن نيروي مسلح مشكل حل نمي شود، بلكه مشكل بر مشكل افزوده مي            
ميل به رشد جاي خود را به تمايل به خشونت مي سپارد            . امكانات مالي و استعدادهاي انساني صرف برخوردهاي خونين مي گردد         

 آيينه گون اين واقعيتها را بازگو نمي كند؟ اين فساد عظيم سياسي و اقتصادي و                ،اينك وضع كشور  . طه ها مي شود   و زور اساس راب   
چند وظيفه اي بوجود نيامده اسـت؟ سـپاه در عـين    » نهادهاي انقالب«فرهنگي و اين انحطاط روابط اجتماعي از رهگذر پيدايش         

 نيست؟... و فروش كاال و جانشين ساواك و دستگاه قضايي و حال ارتش و عامل صادرات و واردات كاال و توزيع
    راه درست آن بود كه ساخت نيروهاي مسلح را تغيير مي داديم و روابط آنرا با جامعه متناسب با يك نظام دمكراتيك دگرگون                       

 اما خميني و مالتاريـا هـم مـي           اين راه  حل را به اجرا گذاشت،        ،بني صدر اين راه را تبليغ مي كرد و بهنگام تصدي          . مي ساختيم 
در طرح كودتايي كه دار و دسته بهزاد نبوي تهيـه كـرده و بهشـتي در شـوراي انقـالب                    . خواستند سپاه را جانشين ارتش بگردانند     

يكي از موادش انحالل تدريجي ارتش بود و امروز كيست كه نداند يكي از داليل               ) در روزهاي پيش از امضاي ميثاق     (عنوان كرد   
 .  ضعيف كردن ارتش و كشاندن آن به انحالل و جانشين كردن سپاه است،ه جنگادام

اين سپاه به باني هاي خود وفا نخواهد كرد و سرانجام سر آنهـا را هـم خواهـد     (گفت  .      بني صدر يك پيش بيني ديگر هم كرد       
 كه اين ارتش هاي جديد را سـاخته         هايييميايجاد ارتش جديد كار تازه در ايران نيست و در تمامي موارد رژ            : (مي گفت ). خورد



 

14 

موافق اطالعـاتي كـه     . بنابراين مالتاريا قرباني نهادهايي مي شود كه ساخته است        . اند، به دست دست ساخت خود از بين رفته اند         
ازداخل كشور مي رسند، پاسداران در شهرهاي مختلف كوس خودكامگي مي زنند و مي گويند خميني كيست؟ كشور در دسـت                     

 ...است و اين هنوز اول كار است م
    بهر رو، بطوريكه در اين سند مي خوانيد با وجود توطئه هاي داخلي كه پـيش درآمـد حملـه قـواي خـارجي بـود، خمينـي و              

ري در آن ماههاي حساس و تعيين كننده، روشنفكرتاريا توطئه از پـس  آ.  تضعيف ارتش دست بر نمي داشتند   دستيارانش از سياست  
جا دارد به آنهـا كـه بـه         . ي چيد و مالتاريا در پي آن بود كه از فرصت براي تحكيم پايه هاي استبداد جديد استفاده كند                  توطئه م 

  رااستقالل و آزادي و اسالم رشد باور دارند و گرايش خميني به استبداد سبب شده است كه دچار ترديد شوند و صـحنه سياسـت                    
باور به اصول باال، هنوز در ابهام مانده و گمان مي برند در محدوده رژيـم خمينـي مـي                     با وجود     كه  هم ييترك گويند و به آنها    

از شما مي پرسم وقـت آن نرسـيده اسـت بـه             . توان كاري از پيش برد و آنرا متحول گرداند، بگوييم مخاطب اصلي ما شما هستيد              
و تصميم بگيريد؟ روشنفكرتاريا و مالتاريا هـر چـه مـي         تحقيق بپردازيد و اين اسناد و توضيحات ما و توضيحات ديگران را بخوانيد              

آنهـا نمـي تواننـد آفتـاب     . خواهند بدهند، از تروريسم ايدئولوژيك و چماق تكفيرشان نترسـيد   خواهند بگويند و هر ناسزا كه مي      
اين شورش بـود كـه      .  ماست كه ما جرأت كرديم هم بر روشنفكرتاريا و هم بر مالتاريا شورش كني             هحقيقت اين . حقيقت را بپوشانند  

بر ماست كه شورشي بمانيم و با شجاعت به مبارزه با اين دو بالي بزرگ جامعـه ايرانـي                   . سبب پيروزي انقالب اسالمي ايران گشت     
  .ادامه دهيم

و باالخره بطوريكه در اين نامه مي خوانيد، در آنزمان خميني در گفتگو هـاي خصوصـي و دسـتيارانش در علـن مـي                          -6
از ياد نبريد كـه يكـي از روشـهاي زورپرسـتان ايـن اسـت كـه وقتـي بـه                      . در همه قدرتها را براي خود مي خواهد       گفتند بني ص  

وقتـي مـي گـويي چـرا تـن بـه وابسـتگي بـه                . زورمداريشان اعتراض مي كني، اعتراض كننده را متهم به استبدادطلبي مي كنند           
تي به خودمحوري شان اعتراض مـي كنـي، بـا جـار و جنجـال                وق. قدرتهاي خارجي مي دهيد، اعتراض كننده را متهم مي كنند         

خميني بنا بر همين رويه در روزهاي بعد از كودتا نيز در . تبليغاتي و تكرار مي كوشند بباورانند كه اعتراض كننده خودمحور است        
كند كه دعواي بني صـدر بـا        روشنفكرتاريا، نيز تبليغ مي كرد و مي        . علن مدعي شد بني صدر مي خواسته است از او مستبد بسازد           

ايـن اسـناد بـر      . مالتاريا بر سر قدرت بوده و اين اواخر از آزادي سخن به ميان مي آورده و آزادي را دست آويـز سـاخته اسـت                        
بر واجدانهاي بيدار است كه از خود بپرسند آيا اتفاقي است كه اين هـر دو دسـته بـه                    . تمام است بدروغگويي هر دو دسته حجتي      

سـي و  . بـي .  به رئيس جمهوري منتخب مردم نوشته است، راديوهاي صداي آمريكا و بي           ، آگاه خانمياسزا مي گويند؟    بني صدر ن  
و البـد   . و راديو خميني تمام مدت بر ضد شما تبليغ مي كنند          ) سلطنت طلبان (صداي ايران صداي اسرائيل و راديو بختيار و راديو        

ه ايران دست داشتند، راديو ندارند وگرنه مردم ايران راديو اين دسته هـا را هـم           دو سه دسته چپ نما كه در توطئه حمله صدام ب          
اين گروههاي استبدادطلب و عامـل سـلطه بيگانـه، امتحـان خـود را داده انـد و بـا ايـن                       . به راديوهاي مذكور اضافه مي كردند     

بـا شـناختي كـه اينهـا        .  استقالل و آزادي است    ناسزاگويي هاي روزمره، به مردم ايران حالي كرده اند، هدفشان از بين بردن فكر             
خود، از ماهيتشان به دست داده اند، و با تبليغاتي كه بيشتر خودشان را لو مي دهند، در روشني و وضوح به سوي انتخـاب قطعـي                           

 :و اينك سند. بايد استقامت كرد و دوران سياه استبداد و فساد و واپسگرايي را كوتاه كرد. گام بر مي دارند
     

 دفتر رياست جمهوري
 بسمه تعالي

 
 :پدر عزيزم

 ،به آقاي ميرسليم هم فرموده ايد و ديـروز در مجلـس           .      آقاي اشراقي مي گفتند نگران تجديد رفتار مصدق از سوي من هستيد           
 بلكه تضاد رئـيس  ، تقابل،كه ايجادكننده اين سابقه ذهني است، كوشيده  است پرده آخر را هم بوجود بياورد و آن               ،آن مرد فاسد    

 :از اين پرده به بعد، صحنه سقوط است. جمهوري با امام
مجلس ديروز صحنه اي بود كه جا براي هيچ ابهامي باقي نمي گذارد عده اي معلومند چه كساني هستند ايستاده اند تا          -1

ه اسـت و از قـول آقـاي خلخـالي           جو فشار و تهديد چنان بوده است كه آقاي انواري استعفا كرد           . اين جمهوري را ويران سازند    
     و در ميان وكال و تماشاگران هر كس اسم بني صدر را مي آورده است فحش يـا كتـك مـي                   ! مرا هم مي ترساند   است كه اين جو
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بدين سان مقابل كردن مجلس با رئيس جمهوري نيز بدست همين شخص انجام گرفـت و آقـاي     ! خورده و دستگير مي شده است     
آيا هنوز ترديد هست كه موضوع آن نـوار         .  صداي بلند گفته است رأي مخالف به رئيس جمهوري مي دهد           موسوي خوئيني ها با   

ديگر نيز واقعيت دارد و اينها گروگانهاي آمريكايي را وسيله تسويه حسابها و دستيابي به قدرت قرار داده اند؟ من آنچه براي جلب                       
 كسي كه دهها نوشته درباره اشتباه دوره مصدق داردهمان اشتباه را  بكنـد؟ و                چرا كه . اطمينان شما الزم بوده است انجام داده ام       

 چه بايد بكنم كه معلوم شود بر آن كار و روش نيستم؟

مصـدق  . فرمـود  را بر سر كار نياورد آن را منحل خواهيد          ... ولي شما فرموده ايد كه اگر مجلس هم وزراي قاطع و مكتبي و                    
و گمان من اين است كه نياز به اين كار نباشد همينقدر مجلس مطمئن بشـود آقـا بهـر قيمـت                      . واست بكند نيز همين كار را مي خ     

وگرنه وظيفه خود خواهد شمرد كه پـي در         . نمي گيرند، همه گونه همكاري خواهد كرد      ) و با تمام قوا   (جانب حزب جمهوري را     
ست چرا كه دولت قادر به كاري نخواهد شد و بر فرض كنار        پي رئيس جمهوري را تضعيف كند و اين به معناي سقوط جمهوري ا            

 .رفتن من، هر كس ديگر بيايد وضع بدتر خواهد شد
ظرف دو هفته اخير موج آشفتگي محيط هاي صنعتي را از نو گرفته است و ناظران شما در نيروهاي مسلح مي توانند بر              -2

ز صحبت اخير شما، به حداقل نازل شده اسـت و مـا ماههـاي           خصوص بعد ا   ،اين حقيقت شهادت بدهند كه روحيه نيروهاي مسلح       
 .حساسي پيش رو داريم

. فهرستي را كه حزب جمهوري براي وزرا در اختيار من گذاشته است، فهرستي نيست كه قـادر بـه اداره كشـور باشـد                        -3
و البته تني چند نيز هسـتند       ...  و حاال عضو شوراي حزب است و         توده اي بوده و بعد مجاهد شده      ضدبهايي هاي سابق و كسي كه       
 كه بنظر من قابل قبول مي رسند

نه من مـي    . چند بار عرض كرده ام، اين حرف كه مي زنند دروغ است كه من مي خواهم همه قدرتها دست من باشد                     -4
 .در هيچ موردي كسي نمي تواند تجاوزطلبي به من نسبت دهد. خواهم قانون اساسي اجرا شود
زند شما، بخدا كسي امنيت ندارد و دستگاه قضايي، بيشتر اسباب سلب امنيـت را فـراهم مـي آورد تـا     به خدا حرام است سكوت فر 

 ...بخدا . و بخدا اين وضعيت خوش سرانجام نيست. امنيت را
و آيا اگر قانون اساسي را ما خود اجرا نكنيم مي توانيم مردم را مطمئن كنيم كه رژيم باثبـاتي دارنـد؟ بهـاي اجـراي                           -5

 :و متأسفانه اين قانون خط به خط زير پا گذاشته مي شود. اسي را هر چه باشد بايد بپردازيمقانون اس
حمله به روزنامه مجاز و انتشار روزنامه غيرمجاز و حمله به محل هاي احزاب برخالف قانون اساسي اسـت و مسـلماً در                        -

 . زندانها شكنجه وجود دارد
 .ف قانون اساسي استدخالت نمايندگان مجلس در امور اجرايي بخال -
 ...و  -

     و شما فرموده ايد من از حدودي كه قانون اساسي براي رئيس جمهوري شناخته است بيرون نروم، آيا تنهـا مـن بايـد در ايـن                           
 !  بمانممي خواهندحدود بمانم يا همه بايد اينطور بكنند؟ و در همين حدود نيز ن

 بر عهده من گذاشته است اما در عمل جوي را بوجود آورده اند كه نه من مـي                    پيشنهاد نخست وزير به مجلس را      ، قانون اساسي  -
 !توانم نخست وزيري را كه معتقد و كاردان مي دانم پيشنهاد كنم و نه مجلس مي تواند در محيط آزاد پيشنهاد مرا بررسي كند

اما وقتـي بنـا بـر تضـعيف باشـد، در            . ب كند  رئيس جمهوري انتخا   تصويب قانون اساسي گفته است نخست وزير بايد وزراء را با            -
 . حقيقت حزب جمهوري وزرا را انتخاب مي كند

اما در عمل امكان بازرسي وجود ندارد چه رسد به جلـوگيري            .  قانون اساسي گفته است رئيس جمهوري مجري اين قانون است          -
 از تخلف ها و فراهم آوردن اسباب اجراي قانون اساسي 

 ... و -
 پدر عزيزم

ايجاد اين روحيه محتاج اختيارات و خارج شدن از حدود قانون اساسي نيسـت و          .     ايران محتاج ايجاد روحيه كار و تالش است        
 بمانند و قبول كنند كـه اجـراي آن بزرگتـرين    همه در مرز قانون اساسي همينقدر  . من آنرا نمي خواهم و نيازي هم به آن ندارم         

 :براي اينكه امتحاني باشد پيشنهاد مي كنم. شرايط الزم براي كار من فراهم آورده اندموفقيت ها براي نسل امروز است، 
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راديو وتلويزيون كه امروزه كارش در مداحي و فحاشي خالصه مي شود از دست حزبي ها و ضـد بهـايي هـا بيـرون                          -1
 . ياورندبيايد و يك برنامه سازندگي و اميد اجرا كند و در ماه يكبار هم اسم رئيس جمهوري را ن

 به وضع و كار وزيران و قضات برسد و اگر تخلف هاي جدي وجود داشـت، آنهـا را                    ،هياتي كه تحت تاثير واقع نشود      -2
 را بـه جـد و   ايجاد ايـن هيئـت تصـفيه   . ظاهراً از خود ما بيشتر انتظار مي رود كه خودي هاي ناپاك را پاك كنيم     . پاكسازي كند 

 .اصرار تمام خواهانم
 در يك وضعيت سخت و براي خدمت به اين انقالب خود را نامزد رياست جمهوري كردم و اينك قوت كارم كه از                          باري، من 

محبوبيت در نزد مردم ناشي مي شود در معرض تندبادهاي تضعيف قرار گرفته است و بدبختانه راستهاي مـن مـؤثر نمـي افتـد و                          
 .ته اند مؤثر مي افتددروغهاي فرصت طلبهايي كه كمر به نابودي اين جمهوري بس

 .     فردا كانديداي حزب را به مجلس معرفي مي كنم و در برابر خدا از خود سلب مسئوليت مي نمايم
 ابوالحسن بني صدر: ءامضا
  3/5/1359: تاريخ
 

 24-اسناد

 دو نامه به خميني
 

ايراني، در ضرب المثل ها و لطيفه هاي مردمي          دوگانگي، بلكه تضاد ظاهر با باطن در شعر و ادب            به سبب       قرنهاست كه اعتراض    
حق نيز اين اسـت كـه   .  بيشتر مي شود قبلتاريخ ادبيات هر دوره را كه بنگريم مي بينيم اين تضاد نسبت به دوره    . انعكاس مي يابد  

رديـده كـه   بي سـبب گ قدرت حاكم در ساختهاي سياسي و مذه    هر زمان تظاد ظاهر با باطن بيشتر شده است، در حقيقت انحطاط             
اين تضاد فزوني بگيرد تا اينجا كه امروز  مردم ما وقتي سخني را از زبان سخنگويان مالتارياي حاكم مي شنوند، بـه قطـع و يقـين                       

در . در باطن حمله به عراق با چندين هزار كشته و زخمي ناكام شد            : »در خلوت آن كار ديگر را كرده اند       «مي دانند كه حاكمان     
و وقتي هم گذشت زمان و اطالعاتي كه در طول زمان منتشر شد، معلوم كرد كه حمله   . »دفهاي خود رسيده بود   ايران به ه  «ظاهر  

هاشـمي  . بياندازد» منافق«تقصير را به گردن يك بسيجي       ] كوشيد[شكست خورده است، مالتاريا دست از ريا و سالوس برنداشت و            
دو ساعت پيش از حمله، به صف دشمن پيوسـته          )  اسفند 27نماز جمعه    (رفسنجاني مدعي شد كه يك منافق كه در بسيج بوده است          

انتقـام خواهنـد   «در همين فرصت به پائين آمدن قيمت نفت نيز تاخت آورده اسـت كـه          ! و او را از حملة ايران آگاه كرده است        
 .»گرفت

 ضرورتي از ضرورتهاي قدرت     .ه است ه شد  اينك آنقدر فاش و عيان است كه مايه خندة خودي و بيگان            ،اد ظاهر و باطن        اين تض 
وگرنه از همـان ابتـدا،      . استبدادي بايد اعمال واقعي خويش را با ظاهرسازي ناگزير با باورها و عقايد و ارزشهاي معتبر انجام بدهد                 

كيسـت و  اگر مردم از روز نخست مي دانسـتند رضـاخان   . دستش رو مي شود و هنوز قوت نگرفته، به دست مردم، ناچيز مي گردد         
، اگر مالتاريا از ابتدا همان مي كرد كه مي گفـت، مـردم ايـران              سال اسير رژيم استبداد و خيانت نمي شدند        60چه خواهد كرد،    

 ...اينك گرفتار جنگ ها و بحران ها و حكومت وحشت و ترور نادانان نمي شدند 
به سخن واضح تر، بر طرازنامه پر از شكسـت          . ي نيست  نزديك خبر  از پيروزي در جنگ در آينده     .  است      قيمت نفت پايين آمده   

پس از دو سال فرياد درباره خطر سقوط قيمـت نفـت، اينـك كـه        . و نكبت عملكرد مالتاريا، شكست هاي جديد افزوده شده است         
ي غنـي    ميليارد از ثروت كشورهاي فقير به جيب كشـورها         40خيانت را انجام داده است، ظاهري مظلوم و خشن بخود گرفته كه             

چه عجب كه فردا واقعيت تلخ شكست در جنگ بي حاصل را با همين زبان بازيها، نپوشانند؟ تا اينجا پيش بينـي                      . ريخته شده است  
تا اينجا مالتاريا جنگي را ادامه داده است  .  نادرست از آب در آمده است      ، منتخب مردم درست و ادعاهاي مالتاريا      ،هاي بني صدر  

و عراق خسارات بي حساب جاني و مالي و براي كشورهاي نفت خيز زيان مالي عظيم و براي مردم لبنـان                     كه براي دو ملت ايران      
اما آنها كه سود برده اند، دسـت بـردار          . و براي آمريكا و غرب و اسرائيل سودهاي عظيم پديد آورده است           ... و فلسطين، اسارت و     

 آنهاست، بايد جنگ را ادامه دهد و شكست مـردم مـا را كامـل                 آسياب ر سنگ بنابراين، مالتاريا كه بيشتر از پيش دستش زي       . نيستند
 . بگرداند
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    در اين وضعيت حساس، انتشار دو سند زير مي تواند به درك روشن از ميزان مسئوليت شنانسي خمينـي و همدسـتان او كمـك                         
مي كنند، بلكه روشـن مـي گرداننـد كـه بـراي             نه تنها دروغهاي بسياري كه درباره چگونگي شروع و جريان جنگ بر مالء              . رساند

در آن ايام نيز مثل امروز فرياد خطر را نمي شنيدند و وقتي دو هفته قبل     . مالتاريا هيچ واقعيتي جز قدرت استبدادي، ارزش ندارد       
بجـاي آنكـه   » هنـد كـرد  انشاءاهللا امروز و فردا حمله نمي كنند اما باالخره يك روزي اينكار را خوا         « به آنها گفته مي شد       ،از حمله 

از خطـر صـدام    » خطـر بنـي صـدر     «در نظر آنها    . بگذارند دفاع از كشور سامان بگيرد، به تضعيف باز هم بيشتر ارتش مي پرداختند             
 تا شكست مي خورديم و بار اين شكست را به گردن بني صدر مـي                ردندبنابراين، بايد نيروهاي مسلح را فلج مي ك       . بزرگ تر بوده  

من در جلساتشان   «: گفت. ن سخني بود كه در خلوت ميان خود مي گفتند و سخني كه حسين خميني آنرا برمالء كرد                 اي. انداختند
 .»اينها مي گويند نصف ايران برود بهتر از آن است كه بني صدر پيروز شود. بوده ام

بخشـي از همـان     (ري كشف مي شـدند       توطئه ها يكي پس از ديگ      ، در ارتش  در روزهائي نوشته شده است كه          بهر رو، سند اول     
حـزب  . و خميني دستگاه هاي قضـائي و سياسـي ايـدئولوژي را بجـان ارتـش انداختـه بـود                   ) توطئه گسترده حمله عراق به ايران     

سـران  . وضع به غايت خطرنـاك شـده بـود        .  پاسداران در كار به تحليل بردن ارتش بود        هو سپا » قاضي شرع «جمهوري از طريق    
خميني گزارشـي دريافـت كـرده بـود كـه بنـابرآن فرمانـدهان نظـامي، در جلسـه اي بـه                       . انه توقيف مي كردند   نظامي را بهر به   

من تا  «: پس از دريافت اين گزارش به بني صدر گفت        . سخت حمله كرده و گفته بودند اينها ايران را به باد مي دهند            » روحانيت«
 ،از طريـق خمينـي  لت اين بود كـه حـزب جمهـوري نخسـت كوشـيد             نتيجه اين دخا  . »وقتي زنده ام بايد در ارتش دخالت كنم       

رئيس جمهوري به سختي مقاومت كرد و فرماندهاني را كه اساميشـان            . فرماندهان نااليق و مطيع را به مقام هاي فرماندهي بگمارد         
 .در اين سند آمده اند، قبوالند

چنـد نوبـت بـه نامـه     . د حتي المقدور به نامه پاسخ نمي داد وبا تلفن حرف نمي ز. ني است كه خميني دو كار را نمي كرد      گفت
از اينگونه نامه ها، فتوكپي يكي دو تـا بيشـتر در   . خواسته اند نامه را براي او بخوانند و بازپس برند. هاي بني صدر پاسخ گفته است  

 مي كنند كه مشكل، مشكل فرماندهي و        نامه و پاسخ، معلوم   . از جمله در زير اين سند چند جمله اي پاسخ نوشته است           . دست نيست 
 . فروپاشي سازماني ارتش پيش از حمله عراق است

 بر خواننده بهتر معلوم شود، توضيحات زيـر         ،    و براي اينكه اين دو سند با توجه به جو و شرايط سياسي كه در آن نوشته شده اند                  
 :را مي آوريم

در حقيقت پس از آنكه خميني، خامنه اي و دكتر چمران را بعنـوان مشـاور   .  در سند اول از اشراف بر ارتش صحبت شده است  -1
فـوراً دفتـري ايجـاد كـرد و دسـتورالعملي      . برگزيد، خامنه اي در صدد برآمد كه از اين عنوان سوءاستفاده و ارتش را قبضه كند             

ايـن  .  سراشيب انحطاط تشكيالتي قـرار داد      وي با اينكار فرماندهي را فلج كرد و ارتش را در          ... خطاب به ستاد ارتش صادر كرد و        
ه اي را ناديده بگيرند و با قاطعيت تمام اقدامات وي را مانع   تش دستور داد كه دستورالعمل خامن     بود كه بني صدر به فرماندهان ار      

 ،اه دادگاه انقالب ارتشبعد از ناكامي در دو زمينه تعيين فرماندهان و نظارت و اشراف بر ارتش، مالتاريا از ر             .  و متوقف گرداند   شد
 .انجمن اسالمي و اداره ايدئولوژي وارد عمل شد

بنـابراين سـند، لشـگر    . نخست صحبت از مسافرت به خوزستان است.  روز پيش از حمله عراق است15 در سند دوم كه به تاريخ     -2
 : ازعلل اين امر عبارت بودند . بودست داده  درصد افسر و درجه دار و سرباز و مهمات خود را از د60خوزستان در آن تاريخ 

يكي محـدود  :  دو تصميم نظامي گرفته شده بود كه ضربه كاري را به تشكيالت ارتش وارد كرده بود     ، در اوايل كار دولت موقت     -
 بود و ديگري تغييـر محـل مأموريـت افسـران و             ه سربازخانه ها شد   نكردن دوره خدمت سربازي به يك سال كه سبب خالي شد          

هاي توپ و تانك پراكنده شـده       اندر نتيجه گروه  . اران به اين عذر كه هر كس در محل تولد و سكناي خود، خدمت كند              درجه د 
 ، تا عهده داري مسـئوليت از سـوي بنـي صـدر            ،آشفتگي هاي ديگر بر اين عامل تعيين كننده اضافه شده و توپ و تانك ها              . ندبود

 .بودندبدون مراقبت و تعمير رها گشته 
در . خره پس از آنكه حزب جمهوري از راه در دست گرفتن فرماندهي و نظارت بجائي نرسيد، ابزار قضائي را بكار انداخت      و باال  -

 نفـر   270 لشگر اهواز مي افتـد و يكجـا          ن بجا ،غرضي به كمك دادستان انقالب اهواز و سپاه پاسداران         محمد همين زمان است كه   
 و ضمن تلگرافي به خميني، اطالع مي دهد كه توطئه كودتاي گسـترده اي را كشـف و                   افسر و از جمله فرمانده لشگر را مي گيرد        

 از ، وحشـتناك يشود كـه زيـر شـكنجه هـا       براي آنكه عمل خويش را موجه گرداند در صدد مي         . عاملين آنرا توقيف كرده است    
اما حمايت تام و تمام     . رها بگردند  دخالت قاطع رئيس جمهوري سبب شد كه توقيف شدگان سرانجام            .توقيف شدگان اقرار بگيرد   



 

18 

 ديگر هيچ افسري حاضر نمي شـد فرمانـدهي لشـگر خوزسـتان را               ،بعد از اين جريان   . خميني مانع از آن شد كه غرضي تغيير بكند        
 . حمله عراق را فراهم آورد براياينست كه خيانت هاي جنايت باري زمينه الزم. بپذيرد

 يعنـي   ،بود كه زير نظر شوراي قضـائي      »  انقالب ارتش  هدادگا« ارتش يكي    ، ابزار تضعيف     همانطور كه در سند دوم مي خوانيد       -3
پيش از نوشتن اين نامه، مسئوالن ارتش مراجعات مكرر به خمينـي            .  سياسي ارتش  -بهشتي كار مي كرد و ديگري اداره ايدئولوژي       

 به نتيجه نرسيد و همينطور كه در اين سـند مـي خوانيـد،    كردند و يكبار نيز سميناري با حضور داماد او اشراقي تشكيل دادند، ولي       
با شروع حمله عراق، رئيس جمهوري موفق شد، اين دو دستگاه را تـا حـدودي                .  همچنان ارتش را از درون مي خورد       ،اين دو بال  

 .زياد خنثي و ارتش را بازسازي نمايد
 .وقوع عراق و به ضرورت بازسازي ارتش، تاكيد شده است همانطور كه در اين سند مي خوانيد، بار ديگر به حمله قريب ال-4
نامه در روزهائي نوشته شده است كه مالتاريـا دولـت   .  و باالخره قسمت آخر نامه دوم به ضرورت تخصص اختصاص يافته است        -5

اينك اصـل   . كرده بود بنابراين بر خالف ميثاقي كه امضاء كرده بود، شعار تقدم مكتب بر تخصص را ساز                . رجائي را تشكيل مي داد    
 :دو سند

 معروض مي دارد
محيطـي فـراهم شـده اسـت كـه      . يعني از نصف هم كمتر سرباز و افسر و مهمات دارد          % 40    به خوزستان رفتم، ارتش ما در آنجا        

ـ                  . نمي روند  اليق و حيثت دوست    افراد د بلكـه    يكبار هم عرض كردم موافقت فرموديد حاال موافقت كتبي بـا دو امـر زيـر بفرمايي
 :بتوانيم مشكالت را رفع كنيم

 مي گويد و هـم قـانون دادگـاه انقـالب مـي               هم قانون ارتش   .تعقيب افراد ارتش بايد موكول به اطالع فرمانده كل قوا باشد           -1
گوينـد  تراشند بعد مي  گيرند و سرش را مي در حال حاضر فرمانده را مي   .  افراد را بگيرند   ،گويد كه بايد پس از صدور امر تعقيب       

 چنين آدمي چطور فرماندهي بكند؟. آزاد هستيد
براي تبليغ اسالم است    ... انجمن اسالمي، اداره ايدئولوژي، مقامات كشوري و        . مقامات غيرمسئول در امور ارتش دخالت نكنند       -2

 حاضر بودند، وضعيت بسيار     آقاي محالتي . سلسله مراتب عمالً دارد از بين مي رود       . و نه براي از بين بردن حاكميت مقامات مسئول        
انشـاءاهللا  . فرمانده قابل حاضر نمـي شـود بـرود        . نحوه عمل استاندار خوزستان روحيه ها را بكلي خراب كرده است          . حساس است 

گمان مي كنم اينجانب بيشتر اصرار داشته باشم ناپـاك  . امروز و فردا حمله نمي كنند اما باالخره يك روزي اينكار را خواهند كرد       
اين نظر اگـر درسـت بـود، در         . اما گروهي مي خواهند اصل را از بين ببرند كه خود تنها و حاكم بشوند              . از ارتش رانده شوند   ها  

 .شرائط فعلي كه از هر سو تهديد و خطر هست، خطرناك است
هـيچ جـز نقـص      . آورده اند گزارش سقوط هليكوپتر را هم      .      در اين روز بياناتي بفرماييد كه تقويت روحيه بشود، بسيار بجاست          

حاال دارند جو درسـت مـي كننـد كشـور را     . تخصص خلبانها نداشته است و از هزار احتمال يكي هم به نجات وجود نداشته است            
 . بدهيم بدست اشخاصي كه علم و اهليت ندارند

 سيد ابوالحسن بني صدر
14/6/59     
 

 :ضابطه ها در انتخاب
 :و دسته قبول خدمت كرده انداز انقالب اسالمي بدينسو، د -1

گونه رو  يندومي ها هم  .      يكي آنها كه با فداكاري و خدمت مؤثر صداقت نشان داده اند و ديگري آنها كه فرصت طلب بوده اند                   
بقيـه از ايـن راه بياينـد و         .  فالحي از دسته اول است و اخالق اسالمي اقتضا مي كنـد كـه تشـويق شـود                  ،بنظر اينجانب  .آمده اند 

 :يشنهادم اينست كهپ
آقـاي چمـران سرلشـگر      . آقاي خامنه اي موافق نيست    . فالحي با تشويق شخص شما و تقديري كه مي فرماييد رئيس ستاد بشود            ... 

اگر رأي آنها بر اين قرار گرفت كه فالحي باشد بايد خود تقدير بفرماييد و سـوابق را دليـل رفـتن او                       . نورائي را پيشنهاد مي كند    
 .قرار بدهيدبراه صواب 

 . آقاي ظهيرنژاد فرمانده نيروي زميني و فرماندهي ژاندارمري را هم بر عهده خواهد داشت-
  . آقاي فكوري فرمانده نيروي هوائي-
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  . آقاي افضلي فرمانده نيروي دريايي-
 . ابوشريف فرمانده سپاه پاسداران-
 .ود سرهنگ عطاري فرمانده نيروي ضربتي مرزباني كه بايد تشكيل ش-
بنظر اينجانب و همانطور كه عرض كردم خائن نيسـتند و خيـانتي هـم               .  استعفاي سرلشگر شادمهر و سرلشگر باقري را مي فرستم         -2

در ايـن   . بدبختانه اخبار هم شخصي است و اطالعاتي كه تهيه مي شود براي مقاصـد شخصـي اسـت                 . نكردند و خدمت هم كردند    
 .چيز باشدجمهوري قيمت اخالق بايد بيشتر از هر 

 وضع ارتـش روزبـروز خرابتـر خواهـد شـد و هـر روز                ، اشراف بر ارتش اگر شخصي باشد، مثل دوران قبل از تصدي اينجانب            -3
 ضميمه با حضور آقاي دكتر چمران تهيـه شـده           براين ضوابط نظارت و اشراف به شرح      بنا. پادگان ها دستخوش آشوب خواهد شد     

 .د در ذيل مرقوم فرماييدموافقت و هر نظري كه مي فرمايي. است
 سيد ابوالحسن بني صدر

13/3/59 
 

 

 بسمه تعالي
ايشان با جنابعالي و آقاي خامنه اي در ميان مي گذارند و آنچه آقايان پذيرفتند اطالع داشته                 . مطالبي به آقاي چمران تذكر دادم     

 .كه اگر محتاج به پشتيباني است عمل شود
  روح اهللا موسوي الخميني 

 

 25 -اسناد
 در . خزنده وارد مراحل تـازه اي مـي شـد   در زماني كه كودتاي. عاشورا نوشته شده است       اين نامه بعد از سخنراني در اجتماع        

بنابراين خمينـي   .  يعني راديو و تلويزيون و مطبوعات را كامل گرداند         ،كنترل بر وسائل ارتباط جمعي    اين مرحله قرار بود مالتاريا      
ها به روزنامه ميزان حمله كرده آنـرا         »اللهي حزب«حمله كرد و بدنبال آن      » ليبرالها«و  » ملي گراها « او به    .را وادار عمل ساختند   

در همـين ايـام يكبـار    . آتش بيار معركه احمد خميني بود. پيش از آن نيز روزنامه هاي ديگر را با تهديد بسته بودند   . تصرف كردند 
كـه در دسـت ايـادي       (خواهيم چه كنيم؟ بهتر است غير از كيهـان و اطالعـات              مه مي اينهمه روزنا : نيز در حضور پدرش گفته بود     

 .صدر گفته بود، همه روزنامه ها را خواهم بست بعدها، پدرش به بني. بقيه را تعطيل كنيم) پدرش بودند
 .منقل مي كن    به مناسبت و براي روشنتر شدن مطالب سند، قسمتي از كارنامه روز عاشورا را 

خوانندگان مي دانند كه وقتـي بـه روزنامـه          .  حمله به روزنامه ميزان نيز هست      ،در همين روز  « ): 143-148، صص   3امه جلد   كارن(
بجائي مي  چون مي دانستم كار در آن حد متوقف نمي ماند و باالخره             .  با اين امر به سختي مخالفت كردم       نآيندگان حمله شد، م   

انحطـاطي اسـت   افتند و اين آغـاز    يكديگر بر مي خيزند و با چوب و چماق بجان هم مي           هاي مسلمان نيز به تخطئه      رسد كه گروه  
 صريح و قاطع بـا قـانون     دفاع از روزنامه ميزان در مقابل حمله اي كه مخالفت         . كه پايانش سقوط جمهوري و نابودي انقالب است       

، بلكـه دفـاع از      - و وظيفه رئيس جمهوري است      هر چند اين دفاع نيز مقدس است       -اساسي دارد، دفاع از يك گروه سياسي نيست       
 از ابتدا تا امروز بكنيم، ببينيم چماقداران كار خود را از چه وقت شروع كردند؟ از كجا شـروع كردنـد و                       ييك سِير . انقالب است 

او كه عمـري    .  ندارد ن پيرمرد هشتاد و چند ساله نيز امكان حرف زد         ،حاال به كجا رسيده ايم؟ به اينجا رسيده ايم كه استاد شريعتي           
» حق حـرف زدن نـدارد  «دراز در راه اسالم گذرانده است و از قدم و قلم او و فرزندش، نسلي از كام انحراف بيرون كشيده شد،                 

... 
 بهشتي بر آن بود كه با اسـتفاده از موقعيـت          .     اما كار تنها در حمله به روزنامه ها و اسباب چيني براي تعطيل آنها خالصه نمي شد                

از جمله مي خواست مجلـس را  . خود بعنوان رئيس ديوان عالي كشور، دستگاه قضائي را به حربه تهديد و ابراز قدرت، تبديل كند       
 :براي رام كردن مجلس سه تدبير بكار بردند. بطور كامل رام كند

شده بود، مجلس شوراي اسـالمي      ناميده  » مجلس شوراي ملي  «ي  س مجلس را كه در قانون اسا      ، خميني با تظاهر به عصبانيت     –الف  
 تغيير كلمه ملـي بـه       ، زود معلوم شد كه مقصود    .  قانون اساسي عنوان را تغيير داد       بر خالف  ،خواند و مجلس شوراي نگهبان كذائي     
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نيك معلوم است كه اگر نماينده اي خود رأيـي كنـد،            . باشد» ولي«اسالمي نبوده، بلكه مقصود آن بوده است كه مجلس بايد تابع            
 :چنانكه شد و ديديم. مي شود و دستگير و محكوم مي گردد! »باغي با غين«
مـورد  » نماينـدگان «چند نوبـت  .  بود و هست»مايندگانن« عده اي چماقدار به استخدام مجلس درآمدند كه كارشان تهديد       -ب

ه تا تهديدها رفع نشود بـه مجلـس   در روزهاي كودتا بطور دستجمعي نامه نوشتند ك. تهديد، نسبت به اين تهديدها اعتراض كردند   
 .با وجود اين تحت همان تهديدها غير از دو سه نفر، بقيه به مجلس بازگشتند. نخواهند رفت

از اينرو براي تكميـل خودكـامگي دسـتگاه         .  اما دو تدبير باال بجائي نمي انجاميد، اگر دستگاه قضائي وسيلة تهديد نمي گرديد              -ج
 نمايندگان مجلس از مصونيت     ،خوانندگان مي دانند كه در قانون اساسي      . انون مجازات پرداخت  قضائي، شوراي قضائي به وضع ق     

د به وضـع قـانون   بنابراين اگر شوراي قضائي خو) شود كه رعايت نمي(اما بايد تعقيب آنها با اطالع مجلس باشد         . برخوردار نيستند 
 چرا كه هر زمان مي توانسـت       . به ابزار خويش بدل مي ساخت       در واقع قوه اي مي شد كه دو قوه ديگر را           مجازات مي پرداخت،  

 .چنانكه بعد از كودتا كردند.  و وزراء، جرم و مجازات جعل كندءبراي وكال
 از سـوي    – به بهانه جنـگ      –    بدينقرار، اگر در اين سند به وضع قانون اشاره شده است، اشاره به وضع خودسرانه قانون مجازات                  

چندين بار به شوراي قضائي غيرقانوني اخطار كـرد         . ني صدر با قوت تمام در برابر اين عمل ايستادگي كرد          ب. شوراي قضائي است  
آيـا انتظـار از ايـن    «: او در كارنامه همين روز درباره عمل خالف قانونگذاري اينطور مـي نويسـد      . و تا بود جلوي اينكار را گرفت      

ت بنويسد و ابالغ كند؟ آيا اينطور با صراحت مرزهاي قانون اساسي را شكستن              شورا هست كه قوة قانونگذاري بشود و قانون مجازا        
و آنهم بدست كساني كه خود بايد پاسدار اين قانون باشند، صحيح است؟ دستگاه قضائي كه بايد آزاديها را توسعه بدهد و اينگونـه      

 ؟»شود و ديده نشده است، صحيح استديده نميتهديدهاي عجيب و غريب؟؟ اين روشها كه در بدترين ديكتاتوريها هم 
در حقيقـت   .     و باالخره مطلب سوم و مهم ديگري كه در اين سند به آن اشاره شده است، تهديد رئيس جمهوري به عزل اسـت                      

بـه  طريقة عزل رئيس جمهور را شرح كرده و راديو و تلويزيون و روزنامه ها نيز آنرا                 ،بهشتي بعنوان درسهايي درباره قانون اساسي       
امام هم با رئيس جمهور مخالف و منتظر فرصـت          « : در همين ايام به آقاي شيخ علي تهراني گفته بودند         . تفصيل منتشر كرده بودند   

بدينقرار نامه به احمد خميني، با توجه به آگاهي از اين واقعيت است كه خميني با نظر كودتـاگران موافـق                     . »است كه او را بزند    
اشاره به مكالمات تلفني است كه در آنها، احمد خميني از سـوي پـدرش بنـي صـدر را                    «هاي ديروز شما    بعد از تلفن    «. شده است 

 : مضمون و صورت تقريبي مكالمات به اين شرح است.  استهتهديد مي كرد
 گفتـه   شما رعايت نكرده و هر چه خواسته ايد       . امام مي گويند، خواهش كرده بودم، طرفين معترض يكديگر نشويد         : احمد خميني 

 . ايد و مرا در وضعي قرار داده ايد كه ديگر نمي توانم از شما دفاع كنم
حق اين بود ايشان در هفته پيش وقتي به روزنامه ها حمله مي شد و وقتي بهشتي درس عزل رئيس جمهـوري را مـي      :  بني صدر  -

حاال هم از ايشـان     . نجانب مجبور به عمل نمي شدم     داد، وقتي دستگاه قضائي هرگونه امنيتي را از بين مي برد، مانع مي شدند تا اي               
 .آنچه مي خواهم اين است كه بگذارند قانون اساسي اجرا شود. نمي خواهم از من دفاع كنند

شما با بازرگان و دسته اش مخالف بوديد حاال از روزنامه ميزان دفاع مي كنيد، اين كار شما موضع گيري بر ضـد                  :  احمد خميني  -
 .امام است

آنوقت آنها در حكومت بودنـد و در        . با روش كار دولت بازرگان مخالف بودم، نه با آزادي بيان بازرگان و دوستانش             : ي صدر  بن -
چه ربطي هست ميان دفاع از آزادي . موقعيت انقالبي، روشي غيرمناسب داشتند و حاال روزنامه منتشر مي كنند و اين حق آنهاست     

مـن ايـن دولـت را       :  از عجايب كار روزگار اينكه آنروز تلفن مي كرديد كه آقا مـي گوينـد               روزنامه و موضع گيري بر ضد امام؟؟      
 !واجب االطاعه كرده ام و مخالفت شما، مخالفت با من است و حاال باز همان حرف را مي زنيد

 ماند وقتـي رئـيس       مي امام مي گويند براي جمهوري چه آبروئي باقي       . شما گفته ايد در زندانها شكنجه مي كنند       :  احمد خميني  -
 جمهور مي گويد در زندانها مردم را شكنجه مي كنند؟

 چرا كه براي اولين بار در تاريخ ايران، رئيس قـوة مجريـه بـا زنـدان و داغ و درفـش                       ،تازه جمهوري آبرو پيدا كرد    :  بني صدر  -
 .مخالفت مي كند

ا كار به اين كارها نداشته باشيد، يا ايشان خود وارد عمل مـي  بهر صورت امام به من مأموريت داد به شما بگويم، ي:  احمد خميني -
 !شوند
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بنابراين، امام به شما مأموريت داده اند، مرا تهديد كنيد كه كاري به كار كودتاچيان نداشته باشم و بگذارم كارهـاي                     :  بني صدر  -
 ون شما خود موافق تعطيل آنها هستيد؟بخصوص به تعطيل روزنامه ها، اعتراض نكنم چ. خود را با خيال راحت انجام بدهند

 .شخص امام اصرار به اينكار دارند:  احمد خميني-
به ايشان عرض كنيد، نمي توانم سكوت كنم و كـاري بـه ايـن               . امام اشتباه مي كنند و شما حقايق را به او نمي گوييد           :  بني صدر  -

 .كارها نداشته باشم
پاسخ تهديدهاي تلفني را بـه شـرح زيـر       » براي ضبط در تاريخ   « كه بني صدر الزم ديد،           بعد از اين مكالمه تلفني و تهديدها بود       

 .بدهد
 

 :متن سند
 بسمه تعالي

 برادر گرامي آقاي حاج احمدآقا خميني
 :بعد از تلفن هاي ديروز شما، براي ضبط در تاريخ، به رسم هشدار، اين يادداشت را مي فرستم

چنـد  . شاه تا جنگ فعلي و گروگانگيري، تمامي پيش بيني هايم درست از آب درآمده است              به يمن شيوه علمي كار، از سقوط         -1
 :كنم كه اينك پيش بيني مي. مورد بر اساس اين پيش بينيي ها عمل شده  و نتيجه داده است

ه آقاي ريگـان بـا      مقدماتي كه چيده مي شوند براي آنست كه ايران مثل يك سيب رسيده از نو به دامان آمريكا بيفتد، طوريك                    -2
يك پيروزي بزرگ كار خود را آغاز كند، اين مقدمات را هم به دست خودي ها فراهم مي كنند طوريكه بـا تغييـر وضـع، آب از            

 .آب تكان نخورد و هيچ كار ديگري الزم نباشد
 بياييد براي رضاي خدا اقـالً       .تت اصول، بيم شديد از اين امر اس       رفتار من درباره راديو و تلويزيون و مطبوعات عالوه بر رعاي           -3

اينجا خفقان در ايـن اوضـاع خطرنـاك اسـت و فـراهم آوردن      . به يكي از قول و قرارهايي كه در زمان شاه مي داديم، وفا كنيم  
 . بگذاريد مطالب آزادانه گفته و نوشته شوند، مردم بي تفاوت نشوند. باور كنيد اينطور است. مقدمات سقوط است

رده ايد در كشوري كه دستگاه قضائي سلب كننده امنيـت هاسـت و روزنامـه هـا خفـه انـد و صـنعتش خوابيـده و          هيچ فكر ك       
اقـالً  ! ؟كشاورزيش از بين رفته و گرفتار جنگ داخلي و خارجي و حكومت نادانان شده است، تا سقوط فاصله اي بسيار كوتاه دارد     

چه شده است كه ما     . آن رژيم، اينطور مواقع دريچه اطمينان را مي گشودند        در  . به اندازه رژيم شاه از خود هشياري بخرج بدهيم        
حاال وقت خفه كردن    آيا به ابعاد انفجار انديشيده ايد؟       . همه چيز را عكس مي كنيم؟ مخالفان بكنار، خودي ها نيز سانسور مي شوند             

 . روزنامه ها و به آن حال فالكت انداختن راديو و تلويزيون نيست
از من بشنويد، زمان و تاريخ شما را سخت مسئول خواهد شمرد كه حقايق را بـه    ! ا آتشبيار اين فاجعه بزرگ مي شويد؟      شما چر  -1

بياييـد  . اطالع امام نرسانيده ايد و كشور قدم به قدم به فاجعه نزديك شده و اقدامات خودمان به اين امر كمك مؤثر كرده اسـت                    
اين امـر قطعـاً در سرنوشـت        . به آزادي مطبوعات در همان حدود قانون اساسي تاكيد كند         از من بشنويد و از امام بخواهيد نسبت         

 ...احساس فريب و خيانت را كه بزرگترين عامل ضعف است كم مي كند و .  روحيه ها را باال مي برد،جنگ مؤثر مي افتد
به روزنامه ها چماقدار مي     !! ديد به عزل مي كنند    رئيس جمهوري را ته   : يك كالم امام مي گويد و اينها مي افتند به جان مردم                

 واقعاً بكجا مي رويم؟ چه چيز       ...معين مي كنند، بگير و ببند راه مي اندازند و           براي ميزان مصرف آب و برق مردم مجازات         . فرستند
 از ايران مانده است؟ چه چيز از اسالم مانده است؟؟

از . بخاطر مالحظـه آقـا نـزدم      . قرارم بود بسياري حرف ها بزنم     . ا قرار گرفته است   بخدا قسم سقوط مثل يك كابوس در برابر م             
چرا و چه شده است كه تيشه برداشته . خواستم بزنم آقايان انواري و حجتي كرماني بپرسيد به شما خواهند گفت چه حرفهايي مي           

فتيم، بگذاريد آخرين تـالش     ر كمك نمي كنيد در ورطه نا      گا. واقعه ها را ببينيم   . ا را باز كنيم   يم و به ريشه مي زنيم؟ كمي چشم ه        ا
 :و اگر مي شنويد پيشنهادم اين است. را بكنيم

نمـي  . امام طي يك بيانيه اي درباره آزادي مطبوعات تاكيد كند و راديو و تلويزيون تحت اداره يك مسئول كاردان درآيـد                     -1
 ساعت برنامه جنـگ دارد بـراي   6ون نيست؟ راديو و تلويزيون عراق روزي   دانم باالخره معلوم شد كه مرا نيازي به راديو و تلويزي          

 .باال بردن روحيه ارتش و ما مصريم اخبار را طوري تنظيم كنيم كه روحيه نيروهاي مسلح را بشكنيم
 .من آنچه شرط صداقت بود در اين لحظات خطير تاريخ كشور نوشتم، بقيه را خود دانيد 
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  1359نماه  آبا29ابوالحسن بني صدر، 
 

 26 -اسناد
 كودتاي خزنده : نامه به خميني

از اين ميان، كتابي    .      در اين ايام كتاب ها و اسناد بسياري درباره ايام شاه و روزهاي اول انقالب اسالمي ايران منتشر شده است                   
ابي است كه برژنسكي مشاور امنيتي       روزنامه مي خوانيد و نيز كت      يندرباره تدارك توطئه گروگانگيري است كه خالصه آنرا در هم         

 ولو به كشـتار     واست به او اجازه سركوب انقالب       كارتر رئيس جمهوري آمريكا نوشته و در آن آورده است كه شاه به اصرار مي خ               
قـرار  . نـيم باز مي نويسد كه قرار بر اين شد كه اگر راه حل بختيار به نتيجه نيانجاميد، كودتاي نظامي بك                  . بزرگ بيانجامد را بدهيم   

 .نهائي اين شد كه بعد از پيروزي انقالب، آمادگي كودتا را حفظ كنيم و هر زمان موقعيت ايجاب كرد، انجام دهيم
آنها كه استقالل را بر آزادي مقدم شمردند و مي شـمرند، بـه     :  سال اخير، انقالبها قرباني يكي از دو شعار و روش شده اند            50    در  

و آنها كه آزادي را مقدم بـر  . قرباني كردند و با شيوه كردن استبداد سرانجام استقالل را نيز قرباني ساختند  نام استقالل، آزادي را     
از بخت بد، انقالب ما گرفتار هر دو اين دو روش نادرسـت  .  از دست دادندرا هر دو   استقالل شمردند، سرانجام آزادي و استقالل       

اداره كنندگان آنروز كشور از خـود نمـي پرسـيدند آزادي اقتصـادي در               .  استقالل بود  در آغاز انقالب بنا بر تقدم آزادي بر       . شد
داخل كشور چگونه بدست مي آيد وقتي وابستگي ها قطع نشوند؟ وقتي منابع مالي و حتي ذخـاير ارزي مـا در دسـت ابرقـدرتي                        

 رشـته  5ي را تأمين كرد؟ وقتـي ارتـش بـا    است كه مردم براي رهائي از سلطه اش انقالب كردند، چگونه مي توان آزادي اقتصاد       
محكم به قدرت جهاني آمريكا وابسته بود، چگونه مي شد بدون بيم از كودتا، مقدمات آزادي سياسي را فراهم آورد؟ بـاري نتيجـه             

يـر   آن شد كه به فريادهاي بني صدر درباره ضرورت خـارج كـردن ذخـائر ارزي از بانكهـاي آمريكـا و تغي              تقدم دادن به آزادي   
ماند و آمريكـا    بترتيب اثر داده نشود و امكانات مالي و نظامي در دست آمريكا باقي              ... كشورهايي كه به ايران كاال مي فروختند و         

دنباله گروگانگيري، محاصـره و جنـگ اقتصـادي         . با در دست داشتن اين امكانات، توطئه گروگانگيري را طرح و به اجرا گذاشت             
اي كاش از خود مي پرسيدند اگر اين امكانات در دسـت آمريكـا نمـي                . يختن صدام به حمله به ايران شد      ويرانگر و سرانجام برانگ   

 ماند، چگونه ممكن بود آن توطئه و محاصره اقتصادي و جنگ، سرانجام بگيرد؟
كه سرانجام ايـران را بـه           و وقتي مالتاريا بعنوان تقدم استقالل، مقدمات استبداد سياهكار كنوني را فراهم مي آورد، روشي بود                 

 دو روش كه در تقدم مطلق بخشيدن به قدرت خارجي وجه اشتراك مي جوينـد، از                 ناي. مدار وابستگي و استبداد باز مي گرداند      
 . اين مهم غافل است كه آزادي قابل تقسيم نيست، استقالل چيزي جز آزادي نيست

چنان كـه در قلمـرو      .  اگر تفكيك كرديم هر دو را از دست مي دهيم              آزادي داخلي و خارجي از يكديگر قابل تفكيك نيست و         
 بلكـه هرگونـه ابتكـار را از دسـت           ،كشور ما در پي گروگانگيري و محاصره اقتصادي و جنگ نه تنها در وابستگي ها ماند               ،اقتصادي  

  يير بدهند، از ترس كودتائي كـه      در قلمرو نظامي هم بجاي آنكه ساخت ارتش را براي تبديل شدن به ارتش مردمي و ملي تغ                 . داد
 هب
ايـن  مالتاريـا   . م با همان ساخت به نام سـپاه بوجـود آوردنـد           م در پي آن بوده اند، ارتشي بي نظ        ا قرار صريح مقامات آمريكا دائ      

د مـي    كـاش از ابتـدا از خـو        اي. ط مـي بـرد     كشور را به راه انحطـا      ،ارتش بي نظم را از دست بانيان آن بدر آورد و امروز با آن             
 خطر كودتا را از بين برد؟ و ،ند اگر رشته هاي وابستگي همچنان در دست آمريكا بماند چگونه مي توان با دوتا كردن ارتش           يدپرس

 . همانطور كه ديديم كودتاي خزنده سرانجام گرفت
ا آمريكا را مقـدم      دوستي ب  ايل يا     آنها كه به آزادي يا استقالل تقدم مي بخشند، در سياست خارجي نيز اشتراك دارند و بنا بر تم                  

اگـر اصـل را     :  يك عضو كميته مركزي حزب توده در مصاحبه با روزنامه لومونـد مـي گويـد                .مي شمارند و يا دوستي با روسيه را       
 !دوستي با روسيه قرار ندهيم، همان سياست موازنه منفي مي شود كه مصدق شيوه كرده بود

تگي به غرب و ديگري وابستگي به شرق را اساس قرار داده اند، از انقـالب بـزرگ ملـت مـا            اين دو گروه كه در واقع يكي وابس       
 نمي دانند كه انقالب پديده اي جهاني است و بنا بر اين انقالب ايران بيـان تغييـري                   .معني انقالب را نيز اندر نمي يابند      . بيگانه اند 

در حقيقت انقالب ايران، نخستين جنبشـي اسـت         . ه سر آمده است   و آن اينكه عصر حاكميت دو ابرقدرت ب       . اساسي در جهان است   
در كنـار  . كه بر ضد سلطه يكي از دو ابرقدرت انجام مي گيرد بدون آنكه به ابرقدرت ديگر تكيه كند و يا حتي از آن كمك بگيرد                     

 تغييـر بـزرگ جهـاني در        و بدينسـان زنگهـاي    ايران مردم افغانستان بر ضد سلطه ابرقدرت رقيب به قيامي خودجوش دست زدند              
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و اين دو ابرقدرت بر سر مردمشان       بر اين دو كشور هر چه برود        . ايران و افغانستان بدست مردمي عريان و مصمم به صدا در آمدند           
 : بشوندپوشانند و مانع از بروز وتحققشانتوانند دو واقعيت را ب  بالئي بياورند، ديگر نميهر
 ، و در نتيجههر دو گرفتار بحران ضعف شده اند -
 راه  .گيـرد  از راه انقالب ايران و مقاومت افغانستان، مردم جهان پي برده اند كه قوت ابرقدرتها از ضعف مردم زيرسلطه مايه مي                     -

 .آنها بيرون رفتن از نظامي جهاني است كه بر پايه سلطه اين دو ابرقدرت بنا گذاشته شده است
 اين دو   ان از انقالب و ناآگاهي از مفهوم ملي و جهاني آن، سبب شده است كه طرفدار                    باري، آن دو روش غلط و اين بيگانگي       
با آنكه انقالب ما حاصل جنبش مردم ايران بود، بتدريج كه استبداد تبهكار مالتاريا بـر             . نظر مردم را عامل تغييرهاي اساسي نشمارند      
 تبليغات شدند كه از داخل كاري بر ضد رژيم خمينـي            ز قرباني آن  نقالب دادند و خود ني    شدت فشار افزود، ميدان به تبليغات ضد ا       

 !نمي توان كرد، بلكه بايد از خارج كاري بشود، با صراحت و يا كنايه مي گفتند، مگر آمريكا كاري بكند
ستند، بتـدريج       دو سالي كه از كودتا گذشت و همه ديدند كه از خارج كاري نمي شود كرد و عمال آمريكا نيز قادر به كاري ني                       

پي بردند كه حساب آزادي را از حساب استقالل كه چيزي جز آزادي ملي نيسـت                . مردم به حقانيت روش منتخب خود پي بردند       
بايد ان  مردم اير .  داخلي و خود مردمند    ،  استقالل با هم روش كار بگردند، ناگزير عامل تحول           و نمي توان جدا كرد و اگر آزادي      

مرگ رژيم مالتاريا وقتـي قطعـي مـي شـود كـه      . آورند انقالب را از نو به دست بياورند و دارند بدست مي         اعتماد به نفس دوران     
هيچ گروه داخلي و هيچ نيروي خـارجي قـادر نيسـت جانشـين          . مردم ايران بدانند كه بايد خود سرنوشت خويش را تغيير بدهند          

عده بيايند و كودتا كنند و ترور و خفقان و فقر و فساد پديد بياورند            يك  . مردم نبايد دائم در رژيم كودتا زندگي كنند       . مردم بشود 
 .و مردم در انتظار كودتاي ديگري فرو روند تا آنها را از شرّ اين دسته خالص كنند

ـ   .      روش كار بني صدر را واقعيت هاي باال معين مي كرد           راغ اينست كه براي مقابله با توطئه گُستردة كودتا و حمله خارجي به س
مردم رفت و كوشيد آنها را در صحنه نگاهدارد و به كمك حضور مردم در صحنه نبرد سرنوشـت، مـانع از موفقيـت توطئـه هـاي           

 :خوانيد در ايامي نوشته شده است كه سندي كه در زير مي. داخلي و محاصره اقتصادي و تجاوز رژيم صدام حسين گرديد
  ،چند توطئه در ارتش كشف شده بود -
 ه از مرز شوروي تا مرزكه هاي گسترده اي براي روشن كردن آتش جنگ داخلي نه تنها در كردستان بلئوطئ -
 ،)نوار حسن آيت(پاكستان طرح و به اجرا گذاشته شده بود    
 ده بود،به اجرا درآم» نهادهاي انقالب«توطئه گسترده اي براي فلج اقتصادي كشور از سوي  -
 رار گرفته بود،ر محاصره اقتصادي قايران د -

» ضد كودتـايي  « مرداد و باالخره بعنوان تقدم استقالل بر آزادي، طرح           28خميني و بهشتي و همكارانش به بهانه خطر كودتا و                
بني اين طرح با وجود آنكه بر اثر استقامت .  يكي از مواد اين طرح انحالل تدريجي ارتش بود   .را به شوراي انقالب پيشنهاد كردند     

اين كودتا بر   . كودتاي خزنده همين بود   .  شوراي انقالب تصويب نشد، با چراغ سبزي كه خميني نشان داد به اجرا درآمد               در صدر
 ،آن پيشـنهاد . همان پيشنهادي استوار بود كه سوليوان سفير اسبق آمريكا در ايران داده بود و موسوي اردبيلي آنـرا پذيرفتـه بـود                   

تفاوتي كه كرده است، جاي ارتـش را نيروهـاي مسـلح بـي     . ر رژيمي بر پايه اين وحدت بود   وحدت روحانيان و نظاميان و استقرا     
به سخن ديگر سفير و مقامات آمريكايي از روي ناداني و بدون علم به جهتي كـه تحـول                   . گرفته است » تابع واليت فقيه  «انظباط و   

 .  كردند، كه ثمره اش رژيم درمانده مالتاريا شد به اجراي پيشنهادي كمك،انقالبي پيدا مي كند، از طريق عناصر وابسته
 واقعيت و شرايطي كه در ايـن        ، آمده است  1359 تير   30 تا   25     با توجه به نكات باال و با توجه به مطالبي كه در كارنامة روزهاي               

و يا اسـتقالل بـر آزادي و نقـش    با توجه به اينكه مسئله تقدم آزادي بر استقالل   . نامه نوشته شده است بر خواننده روشن مي گردد        
مردم در اين روزها، مسئله روز شده است و با توجه به اينكه مشكالت اقتصادي و جنگ، طاقت مردم را طاق كرده است، عالوه بـر                          

 :توضيحات باال، توضيحات زير را درباره مطالب سند مي آوريم
وسائل اقتصادي و نظامي ما در دسـت آمريكـا بـاقي مانـد و بـا                  گفتيم كه در پي مقدم داشتن آزادي،        : درباره توطئه اقتصادي   -1

گروگانگيري سپرده هاي ايران را بلوكه كردند و اينك كه كشور ما را در محاصره اقتصادي قرار داده بودند، در داخل همه كـار                        
ر حقيقـت در شـرايط سـخت       د. قسمت اول نامه به اين مسئله اختصاص يافته اسـت         . انجام مي گرفت تا فعاليت اقتصادي فلج شود       

در ايـن جنـگ فرمانـدهان،       . اقتصادي كه رژيم شاه پديد آورده و بجا گذارده بود، به ما جنگي اقتصـادي تحميـل مـي گرديـد                    
 .اقتصاددانان و مديراني بودند كه در مقام هاي مالي و مديريت هاي مختلف صنعتي و بازرگاني قرار گرفته بودند
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اهان حاكميت استبدادي بود و به ضديت با آمريكا سخت تظاهر مي كرد، با تمـامي قـوا مـي كوشـيد                           مالتاريا به هر قيمت خو    
 بـه نـاامني، تهديـد مقـام          زدن از جمله اين كارها دامن    . اسباب شكست ايران و پيروزي آمريكا را در جنگ اقتصادي فراهم آورد           

طوريكه تني چند از مديران بانك هـا        . ف بود  به بهانه هاي مختل    گير كردن آنها  هاي اقتصادي و واداشتن آنها به استعفا و حتي دست         
چند تن از مديران بانك مركزي توسط دادگاه انقالب دستگير و زنداني شدند و سرانجام آقاي نوبري رئـيس بانـك                     . استعفا دادند 

ليت هاي توليدي و افزايش قيمت هـا       ر و ببندها سبب تشديد جو ناامني و كاهش فعا         يگاينكه گفته است اعدامها و ب      مركزي به بهانه  
 و  72، صـص    1ج  ( در اين باره اينطور آمـده اسـت          1359 تيرماه   26در كارنامه   . احضار شد » دادستان انقالب «مي گردد، از سوي     

73 :( 
 آن، از وقتي به محل كار آمدم معلوم شد كه مخبر تلويزيون به لحاظ مصاحبه اي كه با مـن انجـام داده و مصـاحبه پـيش از              « 

شب پيش ... بعد موضوع احضار آقاي نوبري به اطالع من رسيد كه در روزنامه ها به چاپ رسيد          . مصاحبه كردن ممنوع شده است    
نابجـا  ...  نوار مصاحبه با رئيس بانك مركزي را تلويزيون پخش كرده بود و در آن جمله اي بوده است كه اعدام و شالق و                         ،از آن 

جواني كه بعنوان نماينده . همين امر موجب احضار آقاي نوبري به دادستاني انقالب شده است         . ي شود موجب افزايش قيمت ها م    
پرسيدم چرا وسيله كار اين و آن مي شويد و چرا نمي گذاريـد در مبـارزه و جنـگ    . دادستان به آنجا رفته بود با من صحبت كرد       

 »...كنيم؟ اقتصادي كه در پيش داريم با آسودگي خاطر كارها را اداره 
.  سياست اقتصادي رژيم مالتاريا را بمثابه سازوكار تحول از استقالل بـه وابسـتگي مطالعـه كنـيم                  ،    در اينجا بجاست كه به مناسبت     

همه خوانندگان بارها سخنان خميني را شنيده اند كه مي گويد رژيم عراق سپرده هايش را خرج كرده و از خارج قـرض كـرده                         
 . است

 از اوالً دروغ مـي گويـد و از جملـه   . ست است يعني رژيم از اصل تقدم استقالل پيروي كرده ا     هان از خارج قرض نكرد         اما اير 
ليبي قرض گرفته است و ثانياً همانطور كه در اين سند مي خوانيد بودجـه مخـارج پـيش از آنكـه جنگـي روي دهـد، سـه برابـر                               

قرض كردن از بانك مركزي يعني چاپ اسكناس و         . كرد و يا از بانك مركزي     يعني دولت يا بايد از خارج قرض مي         . درآمدها بود 
قرض كردن از داخل در صورتي كه دستگاه توليدي آماده باشد و ظرفيت كافي براي توليد بيشتر داشـته باشـد،            . خرج كردن آن  

اما اگر  . ونق اقتصادي نيز مي شود    از قرضه خارجي بسيار بهتر است و در صورتي كه ميزان قرضه از حد معمول تجاوز نكند سبب ر                  
چرا كه قرضه خارج بـا خريـد از بازارهـاي           . دستگاه توليدي قادر به توليد نباشد، اثرات قرضه داخلي بمراتب خطرناكتر مي شود            

اما قرضه داخلي وقتـي امكـان توليـد در داخـل وجـود              . خارجي بصورت كاال و خدمات وارد كشور مي شود و اثر تورمي ندارد            
 : باال رفتن تقاضا، قيمت ها با شتاب افزايش مي يابد و عوارض زير را ببار مي آوردبا، قوه خريد ندارد

 .دنگاه قيمت ها در مدت كوتاه، چند برابر مي شو -
 .بيكاري افزايش مي يابد -
كـه پـولي در جيـب       بورس بازي عموميت پيدا مي كند چنانكه مثل امروز جوانان تحصيل كرده نيز چاره را در آن مـي بيننـد                       -

 . آن دست بفروشند و بدين ترتيب تحصيل معاش كنندان درآيند، از اين دست بخرند و بابگذارند و به خياب
 درجـه فشـار بـه نقطـه     فشار قيمت ها، دولت را ناگزير مي كند بهر قيمت ارز بدست بياورد و با وارد كردن كاالها مانع رسـيدن                  -

 : در نتيجه–. انفجار بگردد
بايد به قيمتي گرانتر بخرد و وارد كنـد         .  بايد اختيار تعيين ميزان فروش نفت را از دست بدهد          ، قيمت نفت را  كاهش بدهد      بايد -
 .بايد استقالل خود را از دست بدهد... 

 معنـي        بدينسان و به حكم تجربه اي كه اينك نتايج آن بر همگان آشكار شده است، تقدم استقالل حتي در قلمرو اقتصادي بـي                      
است و سرانجام به بدتر شدن وابستگي مي انجامد و دولتي مثل دولت ايران را مجبور مي سازد كه اثرات قرضه داخلـي را از راه                          

در مقايسه با نفتي كه ارزان فروخته شده و فروخته مي شود، ضـررهاي اقتصـادي                . به حراج گذاشتن ثروتهاي كشور تخفيف بدهد      
آخر سر هم رژيم مالتاريا عامـل سياسـت        . دين برابر بيشتر از اخذ قرضه خارجي شده است و مي شود           وام گرفتن از نظام بانكي چن     

 . گشته است» شيطان بزرگ«نفتي و پولي 
اي حسـن   ه     عمل رهبري حزب جمهوري بمثابه ستون پنجم آمريكا در فلج كردن رهبري جنگ اقتصادي، عيناً در نوار صحبت                 

زب ضبط شده بود و با وجود افشا شدن اين نـوار، بلحـاظ حمايـت شـخص خمينـي، بهشـتي و                        عضو شوراي مركزي اين ح     ،آيت
 .دستياران او همچنان به عملي كردن توطئه ها مشغول بودند
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از آنجا كه بعد از ابزارهاي اقتصادي، ابزارهاي نظامي در دست آمريكا بودند و آمريكا مصمم بود از اين ابزارها استفاده كنـد،                        -1
 :در اين زمينه دو رشته عمليات انجام مي گرفت. وم توطئه، زمينه سياسي بودزمينه د

تشديد بحران سياسي داخلي و تبديل رابطه سياسي ميان گرايش ها و سازمانهاي سياسي به رابطه قهرآميز و برانگيختن درگيـري                      -
پـدر بنـي صـدر هـم از         «د كه به قول حسن آيـت        برنامه اينكار را چنان تنظيم كرده بودن      . هاي مسلحانه در هر جا كه ممكن باشد       

در منـاطق عشـايري و در       .  از جمله باشگاه جبهه ملي را اشغال كردند        .در تهران به سازمانهاي سياسي حمله كردند      . »عهده بر نيايد  
 . كردستان به تحريكات شديد براي برانگيختن درگيري هاي مسلحانه مشغول شدند

 سند درباره   4 و   3 و   2 و   1بندهايي  . سازي هجوم خارجي، بهشتي دستگاه قضائي را بكار انداخت        براي فلج كردن ارتش و زمينه        -
 .اين بخش از توطئه هاست

 بار ديگر اين هشدار به خميني داده شده است، كه رفتن به راه استبداد داخلي سرانجام سـبب از دسـت رفـتن                        ،     در پايان سند  
 .د حاكميت خارجيان مي گرد موجبحكومت و

وضـع  . سرانجام گروگانگيري بـر مـردم مـا و مـردم جهـان معلـوم اسـت                .     از تاريخ انشاء اين نامه نزديك به سه سال مي گذرد          
شـگفتا كـه خمينـي و       . اقتصادي كشور بر خودي و بيگانه پوشيده نيست و اينك سرانجام جنگ تحميلي نيز دارد معلوم مـي شـود                   

 پرسند چرا ما حملة موشكي صدام را به شهرهاي كشور محكوم نمي كنيم؟ چه وقـت مـا   دستيارانش از روي منتهاي درماندگي مي 
از محكوم كردن اين جنايات غفلت كرده ايم؟ از سوئي سانسور كامل برقرار كرده اند تا مردم ندانند چه مـي گـوييم و چـه مـي                            

وگرنـه ايـن جنـگ ابلهانـه را         . ان حال مردم نيستيد   كنيم و از سوي ديگر فرياد برداشته اند كه چرا محكوم نمي كنيم؟ اما شما نگر               
اما مـي گـوييم بـه شـهادت ايـن           . ما هم جنگ و هم عوارض آنرا محكوم مي كنيم         . بسود ابرقدرت ها و اسرائيل ادامه نمي داديد       

ا نيـز بـه مخـاطره       استقالل كشور ر  ،اسناد، شما حاكمان نادان كشور را از هر سو در بن بست قرار داده ايد و در پي استبداد طلبي                     
 .جدي انداخته ايد

 : اينك سند
 

توجهـات الهـي    امروز صبح بيانات شما را خواندم و بنظرم رسيد عرض اين عريضه بلكه از               . پدر عزيزم، اين عريضه را ديشب نوشتم      
 :مسئله ساده است. امروز بحث درباره اقتصاد و قيمت ها بود. بوده است

 درصد قيمت ها را بـاال مـي       50اگر اين بودجه را به مصرف برسانيم حتي در وضعيت عادي            . د بودجه ما سه برابر درآمد خرج دار      
. شود يعني با توجه به افزايش قيمت ها تا اين زمان، قيمت ها دوبرابر مي شود با مالحظه ناامني ها، از اين مقدار هم بيشتر مي                  . برد

 قرار مي گيرد با واردات بيشتر جذب كنيم، تا قيمت هـا زيـاد بـاال                 اگر بخواهيم پولي را كه از طريق خرج بودجه در دست مردم           
بنـابراين  . تـوانيم تحويـل بگيـريم       ماه بعد سفارشات امروز را مي      6نروند، اوالً آسان نيست، ثانياً موافق نظر وزير بازرگاني حداقل           

يعني قيمت ها   . نكنيم، تقاضا از بين نمي رود     خرج بودجه مساويست با افزايش قيمت ها بنحو غير قابل تحمل و اگر بودجه را خرج                 
يكي بيكاري  : يعني با دو بيماري مهلك روبرو مي شويم       . ودبا شتاب كمتري باال مي روند و در كنار آن، بيكاري از حد فزونتر مي ش               

 .و ديگري تورم
ان كمتر از كم شده و موافق آماري كـه  توليد سيم:     بر اين بن بست اقتصادي، شيوع دوباره آشفتگي در محيط كار را بايد افزود      

 عمده آشفتگي محيط كار و نبـود نظـم و انظبـاط در              ،داليل كاهش توليد  .  درصد ظرفيت خود توليد مي كنند      47امروز ارائه شد    
 اگر اين وضع ادامه پيدا كند، بار ديگر فعاليتهاي ساختماني به ركود كشيده مي شـوند و در همـان مرحلـه اول يـك                        . توليد است 

اين موضوعات چند بار ديگر نيـز در        . نيز به همين منوال است    ... در صنايع نفت و چوب و       . ميليون نفر بر تعداد بيكاران مي افزايد      
حضور اعضاي شوراي انقالب بحث شده است و هر بار همه باتفاق گفته اند بايد زودتر ثبات داخلي و خارجي بوجود آورد اما در                        

 ،...عمل  
 : جملگي به اجرا در آمده است، مندرج در نوار مطالب،در عمل

 .ادارات عمالً به اشغال درآمده و كار نمي كنند -1
 جبهه ملي آقاي سـنجابي كـه در پـاريس اعـالم              دفتر حتي. گروه هاي سياسي جملگي به موضع مخالف و معاند رانده شده اند           -2

 .وفاداري كرد نيز اشغال شده است
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 حقايق را به مردم نمي گويد، جملگي در دسـت مخالفـان رئـيس جمهـوري                 ، درصد مردم  80به باور   دستگاه هاي تبليغاتي كه      -3
 .قرار گرفته اند

 در صورتيكه دستگاه قضائي و قوه مقننه در دست يك حزب قرار بگيـرد و نخسـت وزيـر و                     ،فرماندهي كل قوا نيز بخالف تصور      -4
چرا كه دولت براحتي مي تواند جلـوي        . . ده است، حرف مفت مي شود     دولت هم از آن حزب بشود، همانطور كه در آن نوار آم           

 .ساده ترينشان احضار بدون مجوز قانوني به دادگاه انقالب است و ده ها راه ديگر. كار را با وسائل گوناگون بگيرد
در ايـن اوضـاع     . ت است بسانسجام در دولت تنها شرط بيرون رفتن از بن          ،    در اين اوضاع كه كشور در بن بست اقتصادي است           

 سياسي براي مشكل اقتصادي بايد جست و آن راه حل نيز همـانطور كـه در پيـام بـه     كه راه حل اقتصادي وجود ندارد و راه حل    
مجلس فرموديد هماهنگي ميان رئيس جمهوري و مجلس است، در اين اوضاع كه وضعيت در كردستان و جاهاي ديگـر بصـورتي          

اگـر تفـاهم ممكـن نشـد،        .  اينجانب براي آخرين بار در جلسه سه شنبه با آقايان شركت خواهم كـرد              است كه بر شما معلوم است،     
مطلب را با مردم در ميان مي گذارم و از خود سلب مسئوليت مي كنم و دولت را به دست حزب مي سپارم و خود در كنـار مـي                              

 .مانم
البته اين بدان معني نيست كه نبايد مراقب ظواهر بود، بلكه . ير نمي كند     من هنوز باورم اينست كه تا درون تغيير نكند بيرون تغي  

امـا اينـك از نظـر    . بدان معني است كه بايد تغيير اساسي را از هدايت انتظار داشت و گمان نمي كنم نظر شما غيـر از ايـن باشـد                       
جريان انتخابات رياست جمهوري و بعـد از        همانطور كه در    . اقتصادي در همان بن بستي هستيم كه رژيم سابق در آن قرار داشت            

گذارد و آن حل بن بست ها از طريق سياسي با ايجاد جو            اينجانب مي  ، وضعيت كشور وظيفه سنگيني بر دوش      آن توضيح داده ام   
ن راه برويم ما نمي توانيم از هما. رژيم سابق نيز از قبول راه حل سياسي امتناع ورزيد و سرنگون شد     . تفاهم و اميد در جامعه است     

 ...و اگر برويم 
ـ                   ايـن   رار و از راه تحليـل، اشـتباه بـودن             فرموده ايد در انتخاب مسئول دولت موقت اشتباه كرده ايد و من چند نوبت و به اص

امـا شـايد    . حاال هم همان آدمم و باز يادآور مي شوم كه چند نوبـت ايـن مطالـب را معـروض داشـته ام                      . انتخاب را يادآور شدم   
روح و جسم من روزه دار است و با پاكي تمام خـدا را  . ال داده شده اين حرفها مهم نيست و البد براي تحكيم موقعيت است          احتم

راه حل سياسي جز از راه از بين بردن جو تحريك و تمامي مقام              . بشهادت مي طلبم كه آنچه مي نويسم از راه فشار مسئوليت است           
 . امن  و كار درآوردن، ممكن نمي شودها و دستگاه ها را به خدمت تبليغ 

 از نهضت تنباكو    ،اگر دفعات پيش  .     نجات وضعيت جز با انسجام كامل در سطح اداره كنندگان و مسئوالن كشور ممكن نمي شود               
در .  به درگاه خدا عذري نخـواهيم داشـت        ، صد اسالمي است   رد داشتيم، اين دفعه كه انقالب صد        تا ملي كردن صنعت نفت عذر     

خدا مي داند كه تمامي كوشـش       .  از باستان تا امروز چند نوبت حكومت به دست مذهب افتاده و از دست رفته است                ،تاريخ ايران 
 .من و فريادم اينست كه اينبار چون گذشته نشود

 .باقي بسته به نظر پدر عزيز است
 ابوالحسن بني صدر

  1359 تير 30
 

  27 -اسناد
 خداحافظي كـرده و بـه او         و ي نوشته شده است كه آقاي ياسر عرفات با رئيس جمهوري مالقات               سندي كه مي خوانيد در روز     

 مهـر از قـول      7در كارنامـه    . پيشنهاد نموده بود كه آتش بس را با قيد عقب نشيني نيروهاي عراق به مرزهاي دو كشور بـه پـذيرد                    
در كارنامـه همـين   . »د عمل بشوند و كار را مشكل كننـد        واال هر آن ممكن است قدرت هاي دنيا وار        « : ياسرعرفات آمده است كه   

پيشنهاد متقابل وي اين بود كه آتـش بـس از راه عقـب نشـيني انجـام                  . روز، رئيس جمهوري از پيشنهاد متقابل خود حرف مي زند         
نگنـاي كنـوني اش     اين پيشنهاد در طرح صلحي كه اخيراً از سوي شوراي ملي مقاومت ارائه شده، آمده و رژيم عراق در ت                   . بگيرد

 .اما آنروز كه روزهاي اول جنگ بود، نپذيرفت و شد آنچه شد. ادعا كرده كه آنرا مي پذيرد
امروز كه سـه سـال از جنـگ مـي           .  رئيس جمهوري بسيار نگران دخالت قدرت هاي جهاني در جنگ است           ، يادداشت      بنابراين

گويـد روسـيه محلـي از     مي كند، و آقاي ريگان بـه صـراحت مـي   گذرد و از رهگذر آن آمريكا موقعيت مسلط خويش را تحكيم    
 11400اعراب در مسائل خاورميانه ندارد و ما آنرا در امور اين منطقه دخالت نمي دهيم و البته كسي نيسـت از او بپرسـد شـما بـا                             
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ت هـيچ محلـي از اِعـراب در         كيلومتر فاصله چه محلي از اعراب داريد؟ و كسي نيست به او بگويد كه در واقع شما هر دو ابرقـدر                    
و بـاالخره امـروز كـه       » براي پايان بخشيدن به جنگ تـدابيري اتخـاذ كنـد          «امروز كه قرار است آمريكا      . منطقه نبايد داشته باشيد   

 ديگر نبايد جاي ابهام و  ترديد براي كسي مانده باشد كـه ايـن جنـگ در                   ،امضاء شده است  » قرارداد صلح ميان اسرائيل و لبنان     «
 . منافع آمريكا بوجود آمده و ادامه يافته استخدمت

ازكودتا به اينسـو،    .     بند اول، هدف عراق از حمله به ايران را تغيير رژيم و بازگرداندن ايران به حيطه سلطه آمريكا شناخته است                   
حقوق از دست رفته خـود را       جريان وابستگي يكجانبه به غرب روز به روز شدت بيشتري گرفته و امروز ايراني كه به بركت انقالب                   

صـدر گذاشـته شـد، قـرار بـود كارخانـه             ژاپني كه بنا بر قراري كـه در دوره بنـي          : از غرب مي گرفت، باجگزار غرب شده است       
وزارت بازرگاني رژيم خمينـي     . خردنفت را ارزانتر مي     .  پتروشيمي را تمام كند، امروز تمامي مخارج را به ايران تحميل مي كند            

قراردادهاي پي در پي امضاء مي كند و آمريكا و در پيروي او ضد انقالب وابسته اش در آمريكا اعالم مي دارد كه اميـد                         با آمريكا   
 . بدين سان پس از سه سال معلوم مي شود كه بني صدر حق داشت. به تحول دروني رژيم خميني بسته است

از جمله اين نقائص و بزرگترينش اين است كه بـه   . سخن رفته است      در بند سوم يادداشت، از قانون اساسي و نقايص بنيادي آن            
مانع تصدي امور از جانب اليـق       » ولي فقيه «لحاظ نوع تقسيم قدرت ميان قواي مجريه و مقننه و قضائيه و روابطشان با يكديگر و با                  

 .ترها مي گردد
ردن شخصيت هاي اليق و بخصوص تحمل نكـردن     سه سال تجربه، نشان مي دهد كه عالوه بر ضعف بزرگ خميني كه تحمل نك             

.  قانون  اساسي موجود يكي از موانع بزرگ تصدي امور از سوي اليق هاست ،موفقيت مسئوالن در كارها و مسئوليت هايشان است       
 . ما در اين باره به مناسبت انتشار اسناد، ديگر بار سخن خواهيم گفت

 خالصـه كتـابي را مـي    ، دنبالـه خوانندگان در. شده استاز مسافرت نوبري صحبت     در همين بند از رفتار رجائي در جلوگيري   
بنابراين، بجاست كه ببينند چگونه فعاليت هاي مسئوالن دلسوز         . خوانند كه درباره چگونگي طراحي گروگانگيري نوشته شده است        
 . ي شدها عقيم م »مكتبي«امور اقتصادي براي از توقيف خارج كردن پولهاي ايران از سوي 

     رجائي در جلوگيري از مسافرت نوبري، از همان منطق عمومي پيروي مي كرد كه از ابتدا تا امـروز بـر رفتـار مالتاريـا حـاكم                      
 :است

» مكتبـي «چرا كه موفق شدن همان و بي وجهه شدن حكومـت            .     نبايد گذاشت صاحبان تخصص در كارهاي خود موفق بشوند        
جز اين منطق به دليل شخصي نيز نمي خواست نوبري در كار آزاد كردن پولها موفق شود، چرا كـه                    اما رجائي   ! هاي نادان همان  

در واقع در پاسخ اين سئوال كه چرا مانع مسافرت رئيس بانك مركزي مـي شـويد               . او را رقيب خويش در نخست وزيري مي ديد        
بـا اسـتفاده از     » شيطان بزرگ «آيا دستهاي   ! يرش كنند و وجهه درست كنند و نخست وز      اگفته بود مي خواهند با اين كارها براي         

كه به دليل نداشتن لياقت زير بار اداره امور از سوي اليق ها نمي روند امثال رجائي را بر نمي انگيخت                     » مكتبي ها «ضعف بنيادي   
كنند؟ آيا جلوگيري از سفر رئيس      تا مانع كار مسئوالن امور اقتصادي بگردند و بالئي را كه بر سر اقتصاد كشور آوردند زمينه سازي                   

 بانك مركزي و دهها عمل از اين نوع، مقدمه سازي براي تحميل قرارداد الجزاير نبود؟ 
در آن روزها، قرار اين بود كه دشمنان ايران، كساني كه           .     اين يادداشت در شرايط سخت روزهاي اول جنگ نوشته شده است          

گفته مي شـد در سـليمانيه عـراق         . ودند، در زير سايه ارتش عراق در غرب ايران مستقر شوند          صدام را به حمله به ايران برانگيخته ب       
در . در حقيقت در آن ناحيه اردوگاهي نيـز وجـود داشـت كـه توسـط نيـروي هـوائي ايـران بمبـاران گرديـد                         . اردوگاه دارند 

دختـر  .  درباره ارتباط بهشتي با آمريكائي هـا بـود         نامه. دستورالعمل ضميمه يادداشت، به نامه اي به زبان انگليسي اشاره شده است           
متعاقب اين نامه، پيـام داده  . يكي از نزديكان شاه سابق به رئيس جمهوري نامه نوشته بود كه حاضر است اين اسناد را به او بفروشد            

اده به هنگام اقامـت  بود كه بهشتي خود حاضر است آنرا به بهاي گزاف بخرد و خواهان جواب فوري شده بود، يك نوبت قطب ز     
 ...در پاريس كوشيده بود تا با نويسنده نامه تماس بگيرد اما موفق نشده بود 

اينها يعني گردانندگان حزب جمهوري كه موافق خط و ربطي كه در نوار آيـت بـراي فعاليـت                   . صحبت مي شود  » اينها«    باز از   
يكي اينكه مانع از موفقيت رئيس جمهوري در جنـگ        . يجه مي رساندند  هاي خودشان معين كرده بودند، بايد دو كار را با هم به نت            

از اينرو در ايـن يادداشـت و در         . اقتصادي و جنگ نظامي مي شدند و ديگر اينكه سرانجام خميني را به مقابله با او بر مي انگيختند                  
 باري با همه كارشكني ها نـه در جنـگ           .بسياري از اسناد پي در پي درباره عواقب شكست اقتصادي و نظامي هشدار داده مي شود               
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به جاست قضـيه اي را      . تالش فرزندان اين ملت شكست را به پيروزي برگرداند        . اقتصادي و نه در جنگ نظامي شكست دست نداد        
 :نقل كنيم كه در عين آنكه به نفسه آموزنده است به خوانندگان كمك مي كند، روحيه حاكم بر مالتاريا را دريابند

ياسر عرفات در جلسه گفتگو     . ال شكست نظامي منتفي و معلوم شده بود كه ايران مي تواند در جنگ پيروزي بدست آورد                     احتم
مقاومت پيروز ايران يـك حماسـه       : بر سر شرايط صلح در حضور سران هشت كشور مسلمان و مسئوالن امور كشور ايران، گفته بود                

 كه مردي عـارف اسـت بـه رئـيس           پسنديده آيت اهللا     آقاي خميني،  برادر. وداين سخن وي منتشر شده ب     . نيست، يك معجزه است   
چرا گذاشتيد اين حرف ياسر عرفات منتشر شود؟ رئيس جمهوري پرسـيده بـود چـه عيـب                  : جمهوري تلفن كرده و به او گفته بود       

ايـن  . د شما كاري از پيش ببريد     ديگر محال است بگذار   ) اشاره به خميني  (داشت؟ و او پاسخ داده بود عيبش اين است كه اين آقا             
معنـي  .  يعني موفقيت شخصيتي را كه رقيب به حساب مي آورد تحمل نمي كرد             .آقا حتي پيش از شاه شدن عيب شاهان را داشت         

و » ايـن آقـا  «اين حرف ياسر عرفات آنست كه شما معجزه كرده ايد و مفهوم مخالف اين حرف اين است كه بر اثـر عـدم لياقـت                
كشور بهم ريخته بود، در نتيجه ديگران در ايران طمع كرده بودند و شما آمده و                . ازه ارتش از هم پاشيده شده بود      همكارانش شير 

زمـان  . حفظ كند » اين آقا «خدا شما را از شرّ      . بسيار بد شد اين حرف منتشر شد      . موفق شده ايد شكست مسلم را به فتح بدل سازيد         
همه مردم ديدند كه وقتي كارشـكني بـه نتيجـه نرسـيد و     . خام ديده بود، درست بودگذشت و معلوم كرد كه آنچه پير در خشت      

 .نيروهاي ايران موضع حمله به خود گرفتند، خميني و دستيارانش دست به كودتا زدند
 به رقابـت و از  .    اما آنچه بايد مي دانستند و نمي دانستند، اين بود كه با كودتا نمي توانند خود را از شر منطق خويش رها سازند                 

رقابت به دشمني با يكديگر رانده مي شوند و باز ابزارهاي اقتصادي و جنگ، ابزارهاي رقابت بر سر قدرت مي شود، و از آنجا كـه       
 :لياقت ندارند و به حكم

     ذات نايافته از هستي بخش
 ، شود هستي بخشهك                      كي تواند                 
 كه نااليق ها را به مسئوليتهاي بزرگ مي گمارند و اين نااليق ها، در زمينه هاي اقتصادي و جنـگ، كـار را بـه شكسـت              نه اليق ها  

 . قدرت مسلط گردن گذارندقطعي مي كشانند و ناگزير بايد به حكم
اينان نمـي تواننـد از   . ي زنندروشن بود كه خميني و مالتاريا تيشه به ريشه خود م  .    بدين قرار وضعيت كنوني قابل پيش بيني بود       

ا ناگزير مي بينند آنرا تا به آخر يعنـي  اينرو بجاي رها كردن منطق، خود راز . ايجابات منطقي كه پيروي كرده اند دامن رها كنند    
  بخصـوص ،اينان نه به ميل خود به جنگ خاتمه مي دهند، نه تن به سروسامان پيدا كـردن امـور كشـور   . تا سقوط خود پيش ببرند    
 .چاره كار اين است كه مردم خود برخيزند و دست ستمگران نادان را از امور كوتاه كنند. امور اقتصادي مي دهند

 :اينك متن سند
 بسمعه تعالي

 :عراق به دو علت به ايران حمله كرده است -1
 تغيير رژيم -
شكست بخورد، ناگزير دنبال وسـائل نظـامي كـه از    بازگرداندن ايران به حيطه سلطه آمريكا، چرا كه ايران چه پيروز بشود و چه      -

 . اقتصادي نيز نيازش افزايش يابد نظر مي رود از،دست داده است
 :تا اينجا ما در دو زمينه زير موفق بوده ايم -2
 .ارتش آزمايش وفاداري به جمهوري اسالمي را با موفقيت گذرانده است -
 .ذراندارتش نخستين آزمايش جنگ واقعي را دارد مي گ -

 . كار رئيس جمهور كه هيچ وسيله اي در اختيار او نيست موفق بوده است،     در اين دو زمينه
 در صورتيكه ميان رئيس ن اساسي، قانون اساسي بن بست است،در همان وقت هم كه قانون اساسي تهيه مي شد گفتم، اين قانو     -3

 اقل استعداد و لياقت اداره امور نيز برخوردار ل دولتي است كه از حدماهنگي تشكي نتيجه اين ناه.جمهوري و مجلس تفاهم نباشد 
 : يكي كار امروز آقاي رجائي است، از نمونه هاي اين عدم لياقت.نيست

كه در صندوق بين المللي پول شركت كنـد و          ) در اين كار مستقل است    (رئيس بانك مركزي به حسب قانون بايد و حق دارد و             -
 : الزم استاين شركت به دو جهت
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 بانكهاي مركزي كشورهاي مسلمان راه حلي پيدا كند كه در نمـانيم، خصـوص               ، بايد با  با قطع صدور نفت و كمبود ذخائر ارزي        -
 .اگر جنگ ادامه پيدا كند

 .بايد بر ضد آمريكا در زمينه حبس پولهاي ايران عمل كند بلكه رأي كافي بياورد و پولها را از حبس خارج كند -
و جناب آقاي نخسـت وزيـر       ) فعالً در آنجا نماينده ايران است     ( برادر آموزگاري كه نخست وزير بود را بيرون كند           ،آموزگار     و  

 .بدون آن كه حق داشته باشند با رفتن رئيس كل بانك مركزي مخالفت كرده است
 :شكسته نمي شود، سرنوشت جنگ يكي از دو است با توجه به جهات باال و اينكه ما واقعاً در بن بست هستيم و اين بن بست نيز  -4
 . خداي ناكرده شكست است كه انشاءاهللا ديگر اينجانب نخواهم بود تا حرفي بزنم و شكايتي بكنم-
 .  مي كنم ءفاعدر آن صورت وظيفه خود را در تثبيت رژيم تمام شده تلقي و است.  يا به خواست خدا توفيق و پيروزي است-

شود كه وي در     بدون حق در كار نظامي دخالت مي كند و پي در پي هشدار داده مي شود و نتيجه اين مي                   ،ري  وقتي استاندا      
 ماندن، كله زدن و حرص خوردن بي     ،...كار خود محكم تر مي شود و سرنوشت لشگر خوزستان اين مي شود كه هست و وقتي                  

 .معني است
ره مي كند اقالً نبايد سر به سر بگذارند و اسـباب كـار را از او مضـايقه كننـد و                      تا جنگ هست با كسي كه عمليات جنگي را ادا          -1

. هر آن ممكن است موضوع جنگ را بين المللي كنند و خطرها زياد پيش بيايد و وضـع بـد شـود         ... تبليغات به سياق سابق باشد و       
 .بايد در عمل وضعيت فوق العاده باشدبنظر اينجانب وضع بايد فوق العاده اعالم شود و اگر هم صحيح نيست دست كم 

 :     باز تكرار مي كنم
 .شودب جنبه بين المللي بخود بگيرد و ايران دچار تجزيه ،هر آن ممكن است جنگ -
 .ضد انقالب در آذربايجان غربي و كرمانشاه وارد عمل بشود  -
 .خوزستان را قطع كند راه ارتباطي با ،دشمن با توجه به اينكه لشگر اهواز عمالً لشگر نيست -
 ... و  -

 ...تدبير آنست كه دولت قوي در كار بيايد و همĤهنگي كامل شود و 
7/7/59 

 . متن را فتوكپي كنيد -1
 .احمد آقا را پيدا كنيد و هر دو متن را به او بدهيد -2
 . اينكار جو سازي مي كنندبه نظر آقا برسانند، بگوييد اينها مي خواهند آقا را تحريك به عكس العمل نمايند و دارند براي -3
 .با توجه به آن نامه انگليسي، خطر جدي است و مراقبت همه جانبه او را طلب مي كنم -4
 .اگر آقا موافقند اطالعيه را براي راديو و تلويزيون بدهم -5
 . شهريور، كردند كارهايي را كه ديدند17اينها كه خود را مقلد و در خط امام مي دانند قبل و بعد از  -6
صد ستيز با اينها را ندارم اما اگر آنها بخواهند ادامه بدهند پاي آقا را به ميان نياورند، خود از عهـده آنهـا و انشـاءاهللا                           من ق  -7

 .حفظ كشور بر ميĤيم
 قصه راديو تلويزيون چه شد؟  -8

9-  

 28 -اسناد
 .  اصلي ايجاد آنند    آقاي خميني اينبار با لحن ديگري از چهار مشكلي حرف مي زند كه خود و دستيارانش عامل

    اسنادي كه پيش از اين منتشر شدند و اسنادي كه پس از اين منتشر مي شوند، روشن مـي كننـد كـه بطـور مسـتمر از خطـرات                          
و اينك پس از سه سال مي پرسـد         . بحران سازيهاي سياسي، نظامي و اقتصادي و بسط ناامني در كشور به او هشدار داده شده است                

 چه بايد كرد؟

در سندي كه بعـد از ايـن منتشـر مـي     .   در سندي كه در اين شماره مي خوانيد، مسئله اول، توسعه جنگ در داخل كشور است               
بنابراين نظريه، استقرار حكومت مكتبي، بدون ايجـاد بحـران و           . آورده شده است  » حزب اللهي «شود، نظريه حاكم بر رفتار جناح       

ضدانقالب و اربابان امريكائي شان بـا بهـره         . نع استقرار حكومت مكتبي ممكن نمي شود      توسعه جنگ داخلي به منظور برداشتن موا      
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. بود كه اغتشاش داخلي را به جنگ داخلي تبديل مي كردند تا زمينه حمله عراق به ايران را فراهم آورند              » نظريه«برداري از اين    
 :روز و نسل هاي فردا را  هشيار گرداندسه سال جنگ و عواقب استبداد مالتاريا، كافي است براي آنكه نسل ام

را به حمله به ايـران برانگيختنـد و         ) عراق( اين حد از تدني توسط خائناني كه كشور بيگانه           ي،   در تاريخ ايران و شايد هيچ كشور      
 .گروه هاي جنايتكاري كه زمينه ساز اين حمله شدند، مالحظه نشده بود

 براي استقرار استبداد به بحران هاي       ،راي حمله به خود نمي ديدند، اگر نادانان قدرت طلب         يا،    باري، اين خائنان و رژيم صدام       
بهر رو اين سند در روزهائي نوشته شده است كه دست هاي مرموزي در پوشش سپاه پاسداران و                  . خونين داخلي دامن نمي زدند    

 . را فراهم مي آوردندانهكميته ها، زمينه زدوخوردهاي مسلح
ين سند به خميني هشدار داده مي شود كه نظريه توسعه جنگ داخلي را دارند بـه اجـرا در مـي آورنـد و زمينـه جنـگ                                  در ا 

 . خارجي را آماده مي كنند
چه «مردي كه امروز مي گويد .     مطلب دوم، راجع است به جنگ اقتصادي كه آمريكا در پي گروگانگيري به ايران تحميل كرد              

كنند در كار جنگ اقتصادي      مي زد و بطوريكه اين سند و اسناد ديگر حكايت مي          » رياضت كِشي «ز ضرورت   آنروز دم ا  » بايد كرد 
كه رئيس جمهوري و همكارانش درگير آن بودند و مي كوشيدند مانع سقوط اقتصادي كشـور شـوند، شـخص خمينـي و مالتاريـا         

نيمي از كشور برود بهتر از اين اسـت كـه بنـي             : گفتند  مي بعدها و در جريان جنگ با عراق نبود كه آشكارا         . كارشكني مي كردند  
كردند و به آمريكا فرصت طالئي مي دادند كه نفت و بازار نفت و                جنگ اقتصادي نيز از اين شعار پيروي مي        در،؟صدر پيروز بشود  

 .درآمدهاي مربوط به آنرا به اختيار در آورد
 ميليارد دالر است و ميزان توليـد داخلـي و           25 مي خوانيد كه بودجه دولت       در اين سند  .     خميني امروز مي گويد چه بايد كرد      

به سخن ديگـر ضـريب تكـاثر قـدرت          .  ميليارد دالر پيش بيني شده است      40واردات الزم براي اينكه قيمت ها باال نروند، بر رويهم           
يعنـي  ( ميليارد ريال    3/3416جه دولت به    امروز بود .  در نظر گرفته شده است     2خريدي كه بودجة دولت ايجاد مي كند، كمتر از          

 ميليارد دالر افزايش يافتـه اسـت سـبب ايـن افـزايش شـگرف، نزديـك دو برابـر شـدن                       3/43)  دالر به قيمت رسمي    1  =80ريال  

اما .  ميليارد دالري، دست كم هشتاد ميليارد دالر كاال الزم است          43براي جذب بودجه    . كارمندان دولت و هزينه هاي جنگ است      
 ميليـارد دالر    15 ميليارد دالر است كـه اگـر         5/42 مجموع توليد ناخالص صنعتي و كشاورزي        ،بنا بر جدول توليد ناخالص  داخلي      

 ميليـارد   5/52يعنـي   . ميليارد دالر مورد نياز عرضه مـي شـود        ) بگذريم از گزافه بودن رقم توليد      (5/27نيم،  واردات را از آن كم ك     
براي اينكه خوانندگان از بزرگي خيانت رژيم مكتبي در دنباله روي از خيانت رژيـم               . تحميل مي كند  اقتصاد ايران   ه  دالر كسري ب  

 . سلطنتي، آگاه تر گردند، اقالم توليد ناخالص ملي را كه رژيم مالتاريا در جدولي ساخته و پرداخته است مي آوريم
 5/42از ايـن توليـد      .  ميليارد دالر بـوده اسـت      4/125ريال يعني    ميليارد   4/10032، توليد ناخالص ايران     1     بنا بر جدول شماره     

و بقيه درآمد نفت است و خدمات يعني بقيه پولي است           ) توليد داخلي بعالوه واردات   ( توليد صنعتي و كشاورزي است        دالر ميليارد
حظه مي شود كه به همـان نتيجـه         مال.  ميليارد دالر است   83كه در داخله خرج مي شود و قدرت خريد ايجاد مي كند، و اين بقيه                

 ميليارد دالري در كشوري كه توليد داخلي آن به واقع يك سوم ايـن بودجـه اسـت، بزرگتـرين خيـانتي                 45بودجه  . باال رسيديم 
اين خيانت است كه آنها را مجبـور مـي     . است كه رژيم استبدادي از نوع رژيم شاه و رژيم خميني مي توانند به كشور خود بكنند                

 700گويد نفت بفروشند و كاال وارد كننـد، طوريكـه امـروز تنهـا روزي                 د، به قيمتي كه مي    درآين» شيطان بزرگ « تابعيت   ند به ك
و از او اسلحه بگيرند و به جنگـي خيانتكارانـه در سـود آنهـا ادامـه      ... هزار دالر بابت معطل شدن كشتي ها در بندر بايد بپردازد و   

 . بدهند
بارة تبليغاتي بحث مي شود كه به تقليد كوركورانه از چپ و البته با ايجـاد جـو خشـونت هـاي ويرانگـر و             در ،    در بند سوم سند   

. اقتصاد مـال خـر اسـت      : اين تبليغات طي سه سال بدون انقطاع ادامه يافته است         . ناامني سبب گريز از فعاليت توليدي مي گرديد       
و همراه خشونت همه جانبه و      ... دار آدم نمي شود و      ضت بكشد، باغدار و دام    ملت بايد ريا  . ي است تشويق به توليد، طرز فكر ليبرال     

 .  زمينه توليد داخلي را يكسره از ميان برده است،رو به گسترش
 . بعد از انتخابات رياست جمهوري شده است،    و باالخره در پايان نامه صحبت از تشكيل دولت

پذيرفت كـه وي دولـت جديـدي تشـكيل دهـد و تـا انجـام                 پيشنهاد بني صدر    به  ب       داستان از اين قرار است كه شوراي انقال       
هاشمي رفسـنجاني نـزد خمينـي    .  وظايف شوراي انقالب را نيز هيات دولت بر عهده بگيرد       ،انتخابات مجلس و تشكيل دولت جديد     
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ديد  موافقت كرده بود اما مطـابق     خميني با تشكيل دولت ج    . رفت و در بازگشت گفت امام با انحالل شوراي انقالب موافق نيست           
 .معمول بر اثر القاء دستيارانش تغيير رأي داد

امروز ديگر كسي نيست كه نداند خميني زير فشارهاي مختلـف، تصـميمات             .  عيب بزرگ خميني انتقاد شده است      ،    در پايان نامه  
 . ي استضد و نقيض مي گيرد و يكي از عوامل نابساماني امور كشور همين نااستواري و

حتي بنا بر نظر طرفـداران واليـت فقيـه    » ولي«كه ساقط كننده صفت (    هاشمي رفسنجاني اخيراً درمقام توجيه اين عيب بزرگ     
وقتي مصلحت ايجاب كرد حرف خـود را تغييـر مـي            .  دگم نيست كه بگويد حرفي زده ام، تغيير نمي دهم          ماما: گفته است ) است
 !!كند خالف آنرا بگويم و مي گويم قتضاء مي كرد آنطور گفته شود و امروز مصلحت ايجاب ميمي فرمايد آنروز مصلحت ا. دهد

ايـن  .  چهار مشكل اصلي جامعه امروز ايران است       ،و ناامني عمومي  اقتصادي و استبداد و خفقان داخل            بهر رو، جنگ و مشكالت      
در حقيقـت پـس از پيـروزي        .  به اين بن بست كنوني كشـاند        را تارياچهار مشكل از تمايل مالتاريا به استبداد مايه گرفت و كار مال           

 تقدم سوسياليسم دويد و هر كجا توانست حادثه آفريد و      روشنفكرتاريا به دنبال  . خود رفت » اصل مقدم « هر گروه به دنبال      ،انقالب
 و خميني و مالتاريا به دنبال تقـدم         دولت موقت بدنبال تقدم آزادي بر استقالل رفت       . زور و خشونت و ناسزاپراكني در كار آورد       

مكتب بر رشـد    :  امور جدا و بيگانه از اسالم اند       و اين   پنداري آزادي و استقالل و رشد بنيادهاي انديشه اسالمي نيست،         . اسالم رفت 
است و بـا اسـالم    استقالل همان ملي گرائي     . و به درد اسالم نمي خورد     ) القاء چپ وابسته  (آزادي از ليبراليسم مي آيد      . تقدم دارد 

نتيجه اينكه اسالم در مجازات ها، در خشونت ها، در بحران و جنگ، در ستايش مرگ، در سـتايش فقيـه، در سـتايش       ! مخالف است 
 .از خود بيگانه شد... استبداد فقيه، در تضاد مكتب با تخصص و 

ش پيروز در آشتي دادن و يكـي كـردن چهـار مفهـوم                   بن بست مالتاريا از خيانت به بيان انقالب به نتيجه يك قرن مبارزه و تال              
وز و ايـران امـر  . پيروزي انقالب نتيجه اين بيان و آشتي ملي در پرتو اين بيان بـود    . اسالم و آزادي و استقالل و رشد، بود و هست         

ه هر چه ببار آورد شكسـت        از متضاد شمردن ها ك     ،بايد از تقدم دادنها   . لي در قبول اين بيان ندارد     فردا نيز راه حلي جز آشتي مح      
 كه اين اصول را نمي توان با يكديگر متضاد شمرد و باستناد يكي، آن ديگري را نفي                  اكامي، دست شست و همگان بپذيريم       بود و ن  
 .حتي نمي توان يكي را بر ديگري مقدم شمرد. كرد

اما همه عالئـم    . رد، البته جز شكست بدست نمي آورد      ايم و اگر ملتي تجربه پيروز يك قرن را ناچيز شم          » تجربه«     ما اينك بعد از     
 .حكايت از آن دارند كه مبارزه براي آزادي، رشد، استقالل، و اسالم در برگيرنده سه مفهوم اول، در كار پيروزي است

ي بشري است كه استبداد         نسل امروز بايد بداند كه اگر به عمر استبداد مالتاريا پايان ببخشد، اين نخستين بار در تاريخ انقالب ها                  
ايـن  .  مبارزه در وحدت و با استقامت      ي يكي وفاداري به بيان انقالب است و ديگر        ،راه اين پيروزي  . بعد از انقالب از پا در مي آيد       

 . بايد قيام كرد و استقامت نمود و پيروز شد. پيروزي، جهاني است و افق زندگي بشر معاصر را تغيير مي دهد
 :و اينك سند

ما در دو جنگ بزرگ داخلي و خارجي هستيم و در هر دو جبهه از امكانـات مـي                   . روزبروز دايره امكانات من تنگ تر مي شود           
 :كاهند

شـود و در     نيروهاي مسلح ما در كُردستان و كرمانشاه و آذربايجان غربي پراكنده اند و امكانات نظامي ما روزبـروز كمتـر مـي                      -1
ما حتي نيرو نداريم كه جانشين خسته ها كنـيم و  . در نقاط ديگر بطور خودسرانه ايجاد مي كنندهمين حال درگيري هاي ديگري      

 .اما هر آن ممكن است جنوب و شرق نيز به آتش كشيده شود. ناگزيريم وضع را در غرب كشور تثبيت كنيم
قاطعيت نيست و اِعمال اين قاطعيت بـا وجـود               با وجود وضعي تا اينحد خطير و با آنكه چاره جز برقرار كردن نظم و انضباط با                  

يك اقليت كوچك بي نظم از راه اِعمال فشار مـانع  . عدم قاطعيت در حمايت از تصميمات اينجانب تا اين زمان ممكن نگشته است      
گ روبـرو  از استقرار يك فرماندهي قوي در سپاه شده است كه مي رود روحيه سپاهيان را از بين ببرد و كشور را با خطـرات بـزر               

خدا كند اين قاطعيت ادامه پيدا كند و بتوانم نظـم را در  . دنشنيدم پريروز با لحن قاطع فرموديد بايد از اينجانب پيروي كن       . سازد
 .سپاه برقرار كنم

شـوم و هـر كـس         انتظار اين بود كه در اين جنگ ياري بي چون و چرا بشوم كه هيچ ياري نمـي                  –جنگ اقتصادي با آمريكا      -2
 :ي ابزارم را از كار مي اندازدبنحو
 
 در نتيجه، .  مسئله گروگانها حل نشده و در نتيجه ما نمي توانيم از امكانات موجود در جهان استفاده كنيم-1
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 ميليارد هم توليد داخلي داشته باشيم تا قيمت هـا           15 ميليارد دالر است و همينقدر بايد واردات و در حدود            25 خرج ما حدود     -2
بـا  . ما در خارجه پول داريم اما تا آنرا تبديل به كاال نكنيم و كاال را به ايران نياوريم و نفروشيم بودجه پيـدا نمـي كنـيم                   . ندباال نرو 

 افـزايش كسـر   ،نتيجـه . وجود تضييقات اقتصادي ما نمي توانيم كاالهايي را كه مي خواهيم وارد كنيم اما مجبوريم خرج را بكنـيم              
افزايش  قيمت ها اگـر از از مـرز خطـر بگـذرد، كنتـرل اوضـاع                  . ت مردم و باال رفتن قيمت ها است       بودجه، افزايش پول در دس    

 :اينست كه. غيرممكن مي شود
متأسفانه وسايل تبليغاتي خصوص راديو و تلويزيـون كـامالً عكـس            .  بايد جو رواني جامعه را هم آرام و هم مساعد با توليد كرد             -3

طوريكه تبليغات نابجايش در همه و ائمه جماعـت مـؤثر      . مساعد با توليد و موافق با تخريب مي كنند        عمل مي كند و جو ناآرام و نا       
مي شود و اظهاراتي در زمينه هاي اقتصادي مي كنند كه گاه به اينجانب اين احساس دست مي  دهد كه كمر حكومت به دسـت                          

 .بانيان آن دارد مي شكند
 

 پدر عزيزم
شـب و روز  . مي جنگد و بر آنست كه مي تواند اين انقالب اسالمي را به يك پيروزي جهاني بـدل سـازد       فرزند تو در دو جبهه   

روز تولـد ولـي عصـر    . خدا را خوش نمي آيد كه شكست بخورد     . هيچ نيازي به تبليغات اين وسائل بسود خود ندارد        . كار مي كند  
دست اينجانب باشد، چرا پشيمان شديد؟ خدا مي داند كـه فرزنـد    يك ماه اداره راديو و تلويزيون را موافقت كرديد كه در         ،عج(

شما به اندازه چند جوان كه از اسالم جز ناسزا  و تحريك نمي دانند و كاري جز تبديل راديو و تلويزيون به وسيله دعواهاي عقيم          
ني عرض كنم كه با اسـتفاده از روشـهاي          با چه زبا  . گروهي بلد نيستند، هم اسالم را مي شناسد و هم به شما و انقالب عالقمند است               

سخت ضد اسالمي دائم ذهن شما را نسبت به استعدادهاي معتقد خراب مي كنند و از عالقه شديد اينجانب به شما كه نمي خواهم                        
 . اتفاق بيفتد، براي پيشبرد مقاصد خود استفاده كنندچ امري كه موجب ناراحتي شما بشودهي

 پدر مهربانم، 
تـوانم تبليـغ    دست كم از آنها بهتـر مـي  . يس جمهور شدم كه راديو و تلويزيون ها و روزنامه ها بر ضد اينجانب بودند                  وقتي رئ 

بنـا بـر    .  باز بهتر از آنها عمل كرده ام       . آنها ضد بودند و هستند     .در زمان رياست جمهوري كه دست و پايم نيز بسته بوده است           . كنم
بـه شـما جـز      . ين باني انقالب، مثل يك تشنه به روشهاي معنوي احتيـاج دارد            انقالب اسالمي، ا   .اين هيچ نياز شخصي به آنها ندارم      

 :مبلكه بحال خود نيز گذاشته نمي شواز روي انصاف نه تنها باينجانب كمك نمي شود . حقيقت نمي گويم
ختيارات شـورا هـم بـه دولـت داده           هيأت شوراي انقالب هم باتفاق پذيرفت كه دولت تشكيل شود و ا            ،روز اول پيشنهاد كردم    -

 .ناچار با دولتي و شورائي كار كردم كه با من همدل نبود. شود، بجايي نرسيد
نهادهاي جديد و قديم هر كدام يك اداره و خودسر داشتند و دارند كه بي طرف هم نبودنـد و نيسـتند و كارشـكني هـم مـي                              -

 .كنند
بغايت خراب بود و شب و روز كوشيده ايـم و بجـاي آنكـه كمـك كننـد و جـو                وضع اقتصادي با كم شدن امكانات بين المللي          -

 .اطمينان بوجود بياورند جو توطئه بوجود آورده و مي آورند
امـروز  . همه اميد بـه شـما بـود و هسـت امـا افسـوس              . در همه جاي كشور هر گروه را بتوانند تحريك كنند، تحريك مي كنند             -

. همينقدر عرض مي كنم وضع سخت است و سخت تر نيز مـي شـود              . ردا رأي شما عوض مي شود     موافقت با امري مي فرماييد و ف      
گمان مي كنم غرض و مرضم كمتر و دلسوزيم براي تبليغ           . مشكالت هر چه بيشتر بشود ميدان را خالي نمي كنم، اما كمك بفرماييد            

قطع بفرماييد اگر موجوديت انقالب در      . د منصرف نشويد  از موافقت خو  . بگذارند در جنگ پيروز شويم    . اسالم و انقالب بيشتر باشد    
 .بين نبود اينقدر التماس نمي كردم

 59/ 4/ 11ابوالحسن بني صدر، 
 

 29 -اسناد
 شرايط پيروزي و شكست در جنگ
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عاليـت   مي گفت در اول جنگ مردم در پشـت جبهـه ف  ، خرداد، خامنه اي يكي از مسببان وضع نابسامان امروز       27    در نماز جمعه    
 بعلت همين   ران  مي كردند چون رهبري جنگ در دست كسي بود كه مانع حضور مردم در جنگ بود، مدعي بود كه در اين دو                     

 .ا مر، چيزي جز شكست عايد ايران نمي شد
 آمـاده        مقارن با سخنان وي، خميني و دستياران او طبل جنگ را بطور مداوم به صدا در آوردند تا باصطالح خودشان مردم را                     

 .جنگ سازند
 بني صدر راست مي گفـت كـه آمريكـا در ادامـه              شت    و در همين زمان يكي ديگر از اسرار رژيم از پرده بيرون افتاد و معلوم گ               

بعد از مدارك و اسنادي كـه دربـاره   . جنگ سود دارد و بهمين خاطر به انحاء مختلف سالح در اختيار رژيم خميني قرار مي دهد         
 اينك نوبت نمايش گزارش تلويزيوني از چگونگي فروش اسلحه از سوي       ، سوي اسرائيل به رژيم خميني منتشر شد       فروش اسلحه از  

 :روشن شد كه.  كه استبداد دير يا زود و غالباً بسيار زود براه وابستگي مي رودشتسان روشن گ بدين. آمريكا به ايران رسيد
ي سالح مي دهد، و اينك دنيا مي داند كه او راست و خميني و دستيارانش                راست مي گفت كه اسرائيل به رژيم خمين        بني صدر    -

 .دروغ مي گفتند
بني صدر راست مي گفت، آمريكا اسلحه در اختيار رژيم خميني مي گذارد و كودتاي خزنده، كودتاي آمريكـايي اسـت، اينـك                       

و انواع معامالت با آمريكا، داستانِ فـروش اسـلحه از سـوي آن دولـت بـه رژيـم                     به امريكا    بدنبال داستانِ دادن اختيار بازار نفت       
بـاز  . د خميني و دستياران او در ادعاي ضدآمريكائي بودن تا كجا دروغگـو هسـتند        شوخميني از پرده بيرون مي افتد و معلوم مي          

 .ح نمي فروشد دروغگوستروشن مي شود كه دولت آمريكا در ادعايش مبني بر اينكه به هيچيك از دو كشور سال
نيز مصاحبه كرده اند و گفته اند عراق در آغـاز جنـگ   » فرمانده سپاه پاسداران  «و  » فرمانده نيروي زميني  «    اما غير از موارد باال،      

و ايـن   .  كيلومتر مربع از خاك ما در تصرف عـراق بـاقي اسـت             1000 كيلومتر مربع از خاك ايران را تصرف كرد و هنوز            14000
 :ام تكذيب صريحي است بر دروغهاي امام جمعه تهران چراكهارق
عامـل از   . در آغاز جنگ، ارتش ايران به شرحي كه در اسناد پيش خوانديد و در اين سند از نو مي خوانيد متالشي شـده بـود                         -1

 . ده بود وزارت دفاع تحميل شبه مسئوالن وقت بخصوص همين خامنه اي بود كه بعنوان نماينده ،هم پاشيدن ارتش
وضع چنان مأيوس كننده بـود  .  تانك آماده عمليات بودند120در سرتاسر جبهه ها يعني از كرمانشاه و ايالم تا خوزستان، بر رويهم  

 . بيشتر از چهار روز را غيرمحتمل مي شمردندكه فرماندهان نظامي، مقاومتي
و اسير موفق شديم بيش از نيمي از سرزمين تسخير شده را             كشته و زخمي     28000 ماه اين ارتش تجديد سازمان شد و با          9 طي   -2

 مسـاحت منـاطق بـازپس       ،نقشه سرزمين هاي اشغالي پيش از پيروزي در جبهه بستان، منتشر شد و رئيس ستاد وقـت                . بازپس بگيريم 
 .گرفته را به اطالع خبرنگاران رساند

و بنا بر گزارش ستاد ارتش كه در شوراي عالي دفاع طرح و             . ده ش  ماه زمان محاسب   3 رشته عمليات در جبهه خوزستان،       3 براي    -3
 : ماه انجام مي گرفت براي بدست آمدن دو نتيجه3 طرح نظامي بايد در فرصت 3تصويب شد، 

 : بيرون آوردن قسمتهاي باقيمانده از تصرف دشمن، بدون تلفات جاني مهم به ارتش عراق، در نتيجه-
ن براي آنكه پس از پاك كردن خاك خوزستان، ارتش ايران قابليت نظـامي خـود را بطـور                    در اسلحه سنگي   ل صرفه جويي كام   -

 . كامل حفظ كند
 متعدد و انتقادها و تصحيح هاي پي در پي روشهاي جنگي بدست آمده بود، الگوي حملـه                     الگوي اين حمله كه پس از تجارب        

.  كشـته و زخمـي بجـا گذاشـتند    37 تانك و 2تسليم شد، نيروهاي ايران در اين حمله كه ارتش عراق يكجا  . به منطقه اهللا اكبر بود    
 از پشـت سـر حملـه    ، تن از كشته ها، از نيروهاي عمليات غيرمنظم بودند كه بدون هماهنگي با نيروي اصلي     24قابل ذكر است كه     

 .كرده بودند و غافل بودند كه منطقه مين گذاري شده است
 مـاه تجـاوز مـي كـرد، چـرا كـه             3ا آسيب چندان نديده بودند و عمليات نظامي نمي بايد از             هنوز جز دو سه شهر، بقيه شهره       -4

 .شتگ عمليات طوالني عالوه بر از بين بردن ظرفيت نظامي ايران، سبب ويراني سراسر مناطق جنگي مي
ست نيروهـاي ايـران، تـن بـه صـلح،            و اينهمه در صورتي بود كه عراق با توجه به تغيير تناسب قوا و افتادن ابتكار عمليات به د                   -5

زيرا  با پيشنهاد هيأت مأمور از       . و مي دانيم كه رژيم صدام به چنين صلحي تن داد          . صلحي كه متضمن مصالح ملت ما بود نمي داد        
مدن هيأت به تهران و اعالم موافقت عراق بـا  آسوي سازمان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد، موافقت كرد و كودتاچيان مانع از           

 .ن پيشنهاد  شدند آ
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ينگونـه اداره جنـگ را تخطئـه مـي     كه هنرش به مسلخ بردن هزاران جوان ايراني است و خامنه اي، ا         » فرمانده نيروي زميني  «    
بـه سـخن ديگـر، بـراي        . بوده است » بني صدر مرد سياست و تكنيك     «د فقط به اين دليل كه       ه نظامي را تخطئه مي كن      معجز .دكن

 سال جنگ چـه     2حال ببينيم در    . مانها و تأسيسات صنعتي و كشاورزي و امكانات نظامي ارزش قائل بوده است            جان آدميان و ساخت   
 :ه انددكر
 3.  وقتي كودتا انجام شد، ارتش تجديد سازمان شده بود و همه سالح هاي سنگين تعمير و در عمليات شركت داده شده بودند                      -1

اينـك پـس از دو سـال جنـگ و بـا      .  شركت داده شده بودنـد ر دفاع همان منطقهمردم هر منطقه د  . تيپ جديد تشكيل شده بود    
نيـروي هـوايي ايـران،      گذارنـد،     آمريكا و اسرائيل سالح و قطعات يدكي در اختيار رژيم مالتاريـا مـي              ،وجود اينكه بعد از كودتا    

 .هوانيروز و تانكها و زره پوشها، از كار افتاده اند
اين .  نفر است  320000 زخمي و اسير حدود      ، يعني جمع كشته   . نفرند 100000نها كشته شدگان حدود      به اقرار صياد شيرازي، ت     -2

 سـال هنـوز     2با اينهمه به گفته خودشان نصف باقيمانده مناطق اشغالي را بعد از             . ارقام شامل تلفات غيرنظامي مناطق جنگي نيست      
 . ز اين مناطق را ارتش عراق خود تخليه كرده استبا آنكه قسمتهايي ا. نتوانسته اند از چنگ عراق بدر آورند

بخاطر خواننده مي آوريم كه رئيس ستاد فعلي ارتـش بوجـود            ( ماه انجام بگيرند     3 عملياتي را كه قرار بود با حداقل تلفات در           -3
ود، نيمه تمام انجام دادنـد و       با تعداد تلفاتي كه بنا بر نظر كارشناسان جنگي، از جنگ اول بدينسو بيسابقه ب              ) اين طرحها اذعان كرد   

 .فاتحه ارتش را هم خواندند
 بنا بر گزارش سازمان ملل متحد كه به دعوت رژيم مالتاريا، مناطق جنگي را بازديد كـرده اسـت، ويرانـي شـهرها و تأسيسـات                       -4

 . صنعتي و كشاورزي حد و مرز نمي شناسد
 اينـك از نـو بـه     ،د، به لحاظ تغيير شيوه علمي جنگ به شيوه حزب اللهي           تناسب قوا كه بهنگام كودتا بسود ايران تغيير كرده بو          -5

و ادامه جنگ در اين شرايط، سبب مي گردد كه ايران باقيمانده رمق خود را نيز از دسـت بدهـد و                      . زيان ايران تغيير كرده است    
 .بمراتب بيشتر از امروز تابع اوامر و نواهي دولت اياالت متحده آمريكا بشود

 كه رژيم مالتاريا پيـروزي      وقتي مي گفت  . ينسان باز حقايق مسلم باال جاي ترديد نمي گذارند كه بني صدر راست مي گفت                   بد
اسـت   ايران ديگر نه يك قدرت انقالبـي         ،جنگ هر طور تمام بشود     به شكست بدل خواهد كرد، اينك مسلم است كه سرنوشت            را  

نتايج ديگـر جنـگ كـه بارهـا مـورد      .  انقالبش بترسند و نه يك قدرت نظامي است     كه رژيمهاي وابسته و قدرتهاي جهاني از جاذبه       
مالتاريا وقتي ديد ايران موقعيـت متفـوق   .  ايران بازنده اصلي اين جنگ است     ،بحث قرار داده ايم بكنار، از لحاظ نظامي و سياسي         

گمان مي كـرد    .  حريف بني صدر نخواهد شد      ديگر ،پيدا كرده است، كودتا كرد چرا كه فكر مي كرد بعد از كامل شدن پيروزي              
و اينـك  . ، پيروزي را بنام خود تمام مي كند و كـارش بـه اينجـا رسـيد     به ميدانهاي مينل كودكان و نوجوانان يبا روان كردن س   

 .وعده هاي پيروزيش دروغ از آب در آمده است و بر همه معلوم است كه اينان همه دروغگو، نااليق و نادانند
طور كه انقالب بزرگ را از دست داد، همانطور كه حمايت يكپارچه مردم را از دسـت داد، همـانطور كـه افكـار جهـاني                               همان

 .مساعد را از دست داد، پيروزي نظامي را هم به شكست نظامي مبدل كرد
قي خرمشـهر و تهديـد           سندي كه خوانندگان در زير مي خوانند، دو ماه و نيم بعد از شروع جنگ، بعـد از سـقوط قسـمت شـر                       

 : مطالب آنرا بدون ابهام بيابند، توضيحات زير را مي آوريمبراي آنكه خوانندگان . ه شده استآبادان نوشت
راجع است به نامه اي كه نمايندگان عضو حزب جمهوري و سـازمان مجاهـدين         » عمل ديروز « نامه به رئيس مجلس و اشاره به         -1

بهانه آنها براي اينكار،    . صدر بگيرد  را از بني  ته بودند و از او خواسته بودند فرماندهي كل قوا           انقالب اسالمي خطاب به خميني نوش     
  .افتادن بخش شرقي خرمشهر بدست ارتش عراق بود

 دسته در خرمشهر بدون نظم و خودسـرانه      11    فرماندهان نظامي در جلسه غيرعلني مجلس حاضر شدند و شرح كردند كه چگونه              
. د و عمالً امكان اداره صحيح عمليات جنگي را از بين برده بودند، گفتند اگر سببي وجـود دارد در ميـان شماسـت                       عمل مي كردن  

شرح كردند تا تجديد سازمان ارتش و آماده كردن سالح سنگين، يكي از اقبالهاي بزرگ ايران زمين گير كردن بخـش مهمـي از                        
 .ارتش عراق در جبهه خرمشهر است

اين صحبت ها به مناسبت گروگانگيري و خطرات        .  هايي كه در باره انتخاب ريگان انجام گرفته اند شده است           اشاره به صحبت   -2
پـيش  . ادامه آن از جمله به لحاظ تغيير روانشناسي مردم آمريكا و مساعد شدن آن با سياست تجاوز و پرخاشگري در جهـان اسـت                       

 ميليارد دالر بالغ شده است و بعد از  700هزينه هاي نظامي جهان به      . ر  است  بيني به تمامه تحقق پيدا كرد و اينك ريگان بر سر كا           
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و افزايش هزينه هاي نظامي اينك دادگاه عالي آمريكا رأي داد كه قوه مقننه حـق محـدود كـردن قـوه                      » سيا«تجديد اختيارات   
 . زده استبه تعرض عمومي بر ضد جنبشهاي رهائي بخشدست و آمريكا در همه جا . ندارد مجريه را

 . جاي خود را به تمايل به راست سپرده و جو قهر، روزبروز در جهان سنگين تر مي شود،در غرب نيز تمايل به چپ     
گزارش از آمريكا درباره طرح كيسينجر، همان است كه امروز از آن به تجزيه دولتها بر اساس جدائيهاي ديني و قوم سخن بـه                         -3

وشن است كه در آمريكا، جناحي با تمايل اسرائيل موافقند و برآنند كه بهترين راه حل سلطه قطعـي                   اينك بر همگان ر   . ميان است 
 .و درازمدت بر مردم ناآرام خاورميانه، فروپاشيدن دولتهاي منطقه است

و اعدامها، براي   بنابراين، عمليات جنايت آميز كشتارها      . بني صدر بار ديگر به خميني اطالع مي دهد كه آماده كنار رفتن است              -4
چرا خميني بجاي دعوت به استعفاء به راه قهر و غلبه و كشت و كشتار رفت؟ زيـرا بنـايش بـر                      . انجام كودتا بظاهر ضرورت نداشت    

 .ايجاد فرصت به قصد استقرار استبداد نااليق و خونريز كنوني بود
ميني و دستياران او دروغ است و هفت ماه پـيش از             جاي ترديد براي احدي باقي نمي گذارد كه تمامي ادعاهاي خ           اين سند      

.  بحران از راه درگيري با خميني نداشـته اسـت  ه بكنار، هيچ قصدي هم به ايجاد    بني صدر  آماده استعفا بوده است و توطئ         ،كودتا
.  بني صدر بگذارد   اال اينكه در آنوقت مالتاريا گمان مي كرد شكست در جنگ مسلم است و مي خواست بار مسئوليت آنرا بر دوش                    
چنانكه چنـد روز    . همان نامه امضاء كردن خطاب به خميني، چيزي جز پرونده سازي به قصد مسئول قرار دادن بني صدر نداشت                  

اينها مترصدند شكسـت را بگـردن شـما    «فته بود، تهيه اين نامه و تشر ظاهري خميني به امضاكنندگان، خميني به بني صدر گ            بعد از   
اهواز و در نتيجه خوزستان ) به موجب اسنادي كه در دست هستند( استاندار خوزستان و همين خامنه اي    ،وه بر اين   عال .»بياندازند

بـدين خـاطر    . را از دست رفته مي دانستند و مي گفتند نصف جمعيت ايران با از دست رفتن خوزستان از گرسنگي خواهند مـرد                     
 .»تعهد مي كنم پيروزي در جنگ را بدست آورم«: است كه بني صدر در اين سند به خميني مي نويسد

اين تظاهرات در دزفـول بعـد از حملـه موشـكي انجـام      . شده است» تظاهرات ديروز« اشاره به تغيير روانشناسي مردم ايران و       -5
اجتمـاع كـرده     در حاليكه انبوه عظيمشان بر خرابه ها         ،گرفت و مردم اين شهر كه مسببان اصلي جنگ و نابسامانيها را مي شناختند             

بودند و بني صدر را با هيجاني وصف ناپذير در ميان گرفته بودند، فرياد مرگ بر بهشتي و خامنه اي و رفـسنجاني آنها به هوا بلنـد                       
اين است كه به خميني مي نويسد كه نظـر مـردم   . در اين تظاهرات است كه براي نخستين بار شعار مرگ بر خميني داده شد  . بود

اين سند بوضوح آشكار مي گرداند كه بني صدر تـا حـد وسـواس نگـران اعتبـار                   .  مي گردد و به او هشدار مي دهد        دارد از او بر   
 .اجتماعي خميني بوده است و با تمامي قوا مي كوشيده است او را از افتادن به سراشيب استبداد باز دارد

مي بينم آنروزي را كه تـو       : به ديدار او رفت و به او گفت       ) برادر خميني ( آقاي پسنديده    ،     گفتي است كه پس از اين تظاهرات      
خوانده بود نيز بـا     » پاره تن خود  «شهيد الهوتي كه خميني او را       . زنده اي و در همه جاي ايران فرياد مرگ بر خميني بلند است            

ر سه پـيش بينـي تحقـق        ه. خميني مالقات كرد و به او گفت ترسم از اينست كه مرگ سياسي شما پيش از مرگ طبيعي شما برسد                   
او به راه استبداد و خونريزي رفت و امروز با وجود خفقان بي سابقه و برغم خطر مرگ، مردم ايران در هر فرصتي كـه                         . پيدا كرد 

 .بدست مي آورند فرياد مرگ بر خميني را سر مي دهند
ذليل مي شود و هر ذليلي كه حق را گرفـت           هر عزيزي كه حق را رها كرد        «: را نشنيد ) ع(     افسوس كه خميني اين سخن امام       

 .دو او حق را رها كرد و ذليل ش. »عزيز مي گردد
 

 :و اينك متن سند
 بسمه تعالي

 :معروض مي دارد
     نامه اي به رئيس مجلس نوشته ام كه رونوشت آنرا بنظر عالي مي رسانم كه از نظر نظـامي وضـع بهتـر از روزي اسـت كـه بـه                               

 :خدمت رسيده بوديم
 خـواهيم  500 بلكه 450 روز  ديگر به   20 تانك داريم كه سه برابر روز شروع جنگ است و تا             335 هم اكنون در جبهه خوزستان       -

 .رساند
 .  كار بازسازي لشگر خوزستان و كرمانشاه را شروع كرده ايم-
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آن شهر مي گفت وضع تثبيت شده و  قوا آورده ايم و امروز صبح مسئول نظامي ، ممكن بود كه در جبهه آبادان از هرجاي كشور      -
 .ميزان نيروي هوايي آن جبهه را دوبرابر كرده ايم

    اينها همه فوق العاده است و نتيجه تغيير روحيه است اما با كمال تأسف عده اي مشغولند كه روحيه ها را از نو تخريـب كننـد و                            
 .كشور را به نابودي سوق دهند

 !پدر
وش علمي براي ارزيابي دارم و هم اهل توكل هستم يعني غرض و مرض مانع ارزيابي صحيح و پيش     به خدا قسم اينجانب هم ر   
معناي تغيير روانشناسي ملـت آمريكاسـت و بـراي          انتخاب ريگان به    بعرض رساندم و در چند نوبت، كه        . بيني علمي امور نمي شود    
و البد گزارش آقاي شمس نماينده مـا        .  بوده است  نات كه انتخاب وي درست به همين مع       اينك روشن اس  . بشريت خطرناك است  

 . در آمريكا را به عرض رسانده اند كه آقاي كيسينجر چه خوابي براي خوزستان ديده است
عده اي دارند در همان جهت عمل مـي كننـد و            .     با توجه به واقعيت باال، آنچه ديروز انجام گرفته است را ساده تلقي نمي كنم              

 .براي موجوديت كشور خطر بوجود مي آورندجداًٌ و قطعاً 
 :مطلب را دراز نمي كنم

 اينجانب نه تنها باني و مسبب اين وضع نبوده ام بلكه با تمام قوت كوشيده ام از آن جلوگيري كنم و بعد از خدا شـما بهتـرين                             -1
 .شاهد صدق اين مطلب هستيد

اي است كه    اند، وضع را غيرقابل تغيير مي گردانند و آخرين ضربه          درحال حاضر اين عده با جنگ اعصابي كه به راه انداخته             -2
 .به اساس موجوديت ما وارد مي سازند

. كـنم بشـود     اينجانب اصرار ندارم شما قبول بفرماييد هيچكس در حال حاضر نمي تواند جايگزين اينجانب در كاري كه مـي                   -3
 اما در   ،د با توجه به بن بستي كه وجود دارد حتماً استعفا مي دادم             بو ههمانطوري كه در نامه قبلي عرض كردم اگر جنگ تمام شد          

سـقوط آن و در نتيجـه سـقوط كشـور مـي      حال حاضر تضعيف موقعيت رئيس جمهوري به تزلزل قطعي روحيه نيروهاي مسـلح و            
 . گيرد  اين بازي ها از روي آگاهي به اين واقعيت انجام مي،انجامد و بنظر اينجانب

امـا اگـر   . اگر فكر مي فرماييد بهتر است اينجانب در كار نباشم فـوراً كنـار مـي روم             .  تصميم را بعهده شما مي گذارم           با اينحال 
 :،قبول مي فرماييد كه ارزيابي اينجانب از وضع درست است

 دسـت از طلبكـاري و        و نه دست از بازيهاي قدرت بر مي دارند و با آنكه مسبب وضع فعلـي هسـتند،                  ميĤينداين آقايان نه به راه       -
 . بازي با سرنوشت كشور بر نمي دارند

اين تغيير روزبروز سريع تر مـي       . تظاهرات ديروز بهترين نشانه اين تغيير است      . روانشناسي مردم ما نيز بسرعت دارد تغيير مي كند         -
 .شود و بر خطر خارجي صدچندان مي افزايد

 :اينجانب با وجود سختي وضع، تعهد مي كنم -
ممكن است مقاومت در ايـن محـل يـا          . تعهد مي كنم در هرجا تا آخرين نفس مقاومت كنم         .  پيروزي در جنگ را بدست آورم         

آن محل به نتيجه نيانجامد، اما با توجه به روند كار و بسيج امكانات و نتايجي كه ببار آورده است، موقعيت طوري اسـت كـه مـي                            
 .يت در جنگ محتمل استفقم و موتوانيم نيروهاي بيشتري وارد كارزار كني

    اگر هم عوامل خارجي و داخلي تغيير كنند، باز موقعيت اينجانب طوريست كه مي توانم اميدوار باشم كه مردم يكپارچه وضـع                      
 .را تحمل كنند و آماده جنگ بگردند

 :بشرط آنكه
ه باشم و يك دولت قوي براي تدارك جنگ بكـار           اختيار داشت . تضعيف روحيه نكنند و جبهه جنگ رواني و سياسي بوجود نياورند          

 . يك وزير خارجه با تدبير و قوي داشته باشيمخصوصاً بايد . شود
 .     اگر اين عرايض مسموع واقع  شد و الزم تشخيص فرموديد بفرماييد مي آيم بحضور تا هر طور مصلحت ديديد عمل كنم

 فرزند شما
 ابوالحسن بني صدر

14/8/59  
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 30 -اسناد
 بحران سازي و تروريسم

     وقتي جنگ جهاني دوم به پايان رسيد، سياستمداران و روشنفكران غرب گرفتار اين سرزنش وجداني شدند كه با اتخـاذ رويـه                      
تلفـات جـاني و نيـز ويرانـي     ) بنا بر ارزيابي هاي مختلف( ميليون  50 تا   30عدم قاطعيت در برابر فاشيسم، سبب جنگي شده اند كه           

مسئوالن سياسي كشورهاي خود را بـه علـت رويـه سازشـكاري در              ... چرچيل و دگُل و آيزنهاور و       . گ در بر داشته است    هاي بزر 
، 1950-60ايجاد جنگ، ضرورت اتخاذ سياست قاطعانه، كار را به بحرانهاي خطرناك كشاند و دالس وزير خارجه آمريكا، در دهـه            

 .ه جنگ گرداندسياست خارجي آمريكا را سياست در كنار پرتگا
بنـابراين رويـه، نبايـد در مخالفـت بـا دولـت             .    در كشور خود ما نيز يك سنت ديرين سازشكاري با استبداد حـاكم وجـود دارد               

نتيجه اين رويه، تداوم استبداد و تداوم جنايـت و فسـاد   . استبدادي آنقدر جلو رفت كه مستبد هرگونه مالحظه اي را كنار بگذارد           
 اين تمايالت وقتي رژيم شاه ساقط شد، در توجيه رويه سازشكاري خود مدعي شدند از آنهمه فساد و جنايـت                     صاحبان. بوده است 

همانطور كه بعد از سقوط فاشيسم، بسياري از آلماني ها و ايتاليائي ها از جنايات رژيمهايشان، اظهار بـي اطالعـي                     . بي خبر بوده اند   
 .مي كردند

 رژيم مالتاريا، جمعي از روي بي اطالعي و بنا بر پيـروي از رويـة بـاال و جمعـي ضـدانقالب از روي                              بهر رو در جريان مبارزه با     
حـق  . از اسباب تشديد خفقان در ايران شده اسـت        ) در اصطالح آنها، تروريسم   (غرض، اينطور تبليغ مي كنند كه مقاومت مسلحانه         

تراشد، تشكيل ندهد، اقـدام قهرآميـز        ه اش را بحران هايي كه مي      اينست كه اگر بناي رژيم بر بحران سازي نباشد و نيروي محرك           
اما اگر طبيعت رژيم ديگرگون گرديد و ادامه حيات خويش را در بحـران سـازيها                . سبب قوت گرفتن تمايل به استبداد مي گردد       

وده كشور را از بحراني به      شود كه رژيم مثل رژيم هيتلري با خاطري آس         يافت، اتخاذ رويه سازشكاري از سوي مخالفان، سبب مي        
 . بحران ديگر و به نابودي بكشاند

هاشمي رفسنجاني و ديگر دسـتياران  . است» عمليات تروريستي«    رژيم خميني مدعي بود كه علت تشديد فشار و اختناق، مقابله با             
غيـر  .  سر حزب توده آمد، آنچه آمد      بر. خميني، حزب توده را مثال آوردند كه فعاليت تروريستي ندارد و آزادانه فعاليت مي كند              

 طوريكه سازمان مجاهدين انقالب اسالمي كه نه        .از اين حزب، هيچ گروه سياسي ديگر از هجوم عمال رژيم مالتاريا در امان نماند              
تاريـا،  تـا جـايي كـه سـران رژيـم مال     . تنها از خود رژيم بود، بلكه طراح نظريه بحران سازي بشمار مي رفت، نيز قرباني بحران شد                

سبب گرديد كه دسـت بـه اعـدام هـاي           » منحرفين و منافقين  «ادعاي دروغ خود را رها كردند و ديگر نمي گويند، فعاليت هاي             
 به مرحله عمل كرده و بـا از          هلاز روي نقشه، مرح   » امام خميني «ه  مدعي هستند ك  . دسته جمعي و كشتارها و انواع جنايت ها بزنند        

در موقع خود تكليف آنرا نيز معين خواهد كرد و قصـاب     » امام خميني «ك دسته ديگر مانده است كه       بين بردن حزب توده، تنها ي     
فعاليـت هـاي    «،  60در مصاحبه با روزنامه نگاران فرانسوي و آلماني اقرار مـي كنـد كـه تـا كودتـاي خـرداد                      ) الجوردي(تهران  

 .انجام نمي گرفت» تروريستي
ديگر مقاومت و نوع آن نبود كه سبب        . د، نظريه راهنماي استبداد مالتاريا، بحران سازي بود           به شرحي كه در سند زير مي خواني       

 رژيـم را بسـوي      ، تـا از درون    بحـران مـي سـاختند     » گرايش مكتبي «ك استبداديان مي گرديد، بلكه آنها خود براي تحميل          يتحر
قاومت، از شمار جنايت هايي كه مي كرد، نمي كاسـت،           فاشيسم مذهبي بود كه سر بر مي آورد و عدم م          . استبداد متحول بگردانند  

 را سـال مقاومـت خوانـد و از پـيش از     60از اينرو بود كه منتخب مـردم سـال          . تنها به استقرار طوالني تر رژيمش كمك مي كرد        
ه را تخطئه نبايد كرد،     در اين شرايط نه تنها مقاومت مسلحان      . دهد  نسبت به اين فاشيسم هشدار مي      ،پيروزي انقالب تا امروز بر دوام     

بايد به جامعه گفت و راست گفت كه هر كس با هر وسيله بايد بـه مقاومـت      . بلكه بايد جامعه را از موفقيت مقاومت مطئمن گرداند        
در حقيقـت  . برخيزد و بداند هر اندازه مقاومت گسترده تر بگردد، عمر استبداد كوتاه تر مي گردد و آينده نيز تضـمين مـي شـود                  

وقتي آنها در صحنه حاضر مي شوند و بدست خود استبداد را بر مي اندازند، راه بر انحـراف بسـته                     . حول خود مردم هستند   عامل ت 
نه ضدانقالب و نه هيچ  جريان سياسي ديگر قادر به استقرار استبداد جديد و ادامه جنايت هـا و خيانـت هـاي كنـوني                          . مي گردد 

 .شود نمي
بـابراين تبليـغ خطرهـاي موهـوم        .  جز بدست آنها هيچ تحول مطلوبي سرانجام پيـدا نمـي كنـد                 بايد به مردم راست گفت كه     

ضدانقالب و يا آمدن دسته اي ديگر و بيشتر شدن كُشت و كشتار و ناامني، حيلة تبليغاتي مالتاريـا و كسـاني اسـت كـه در صـورت                             
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ه سقوط رژيم بي پايه مالتاريا نزديكيم اگر مردم دريابند          ب. انجام تحول بدست مردم، در فرداي ايران، جايي براي خود نمي بينند           
 . اطمينان از آينده را نيز خود بايد بوجود بياورند      كه

وقتي كه نوار حسن آيت بدسـت  .     باري، سندي را كه مي خوانيد بعد از توطئه هاي دانشگاه و سنندج و طبس، نوشته شده است      
مان سياست را كه در همه رژيم هاي انقالبي تعقيب كرده اند، در ايران نيز تعقيب مـي كننـد   آمد و معلوم كرد كه عمال آمريكا ه     

اگر شـد ضـد انقـالب را بـه      : گردانند  اوضاع را با يكي از دو هدف آماده مي         ،يعني با يك رشته حادثه سازيهاي داخلي و خارجي        
 .ه دلخواه خود متحول بگردانندحاكميت برسانند و اگر نشد، تمايل استبدادي را حاكم و بعد آنرا ب

 :    با توجه به اين مقدمه
 از اجراي طرح بحراني سخن به ميان آورده بود كه مثل            ،وي در اين نوار   . مقصود از نوار، همان نوار سخنان حسن آيت است         -1

 !»پدر بني صدر هم حريف آن نمي شود«دانشگاه نيست، بلكه بحراني است كه 
هنماي حادثه سازيها به پيشنهادي اشاره مي كند كه از سوي بهشتي براي تصويب به شوراي انقـالب ارائـه          بهنگام شرح نظريه را    -2

از اين پيشنهاد كه بهزاد نبوي و رضائي و ديگرگردانندگان مجاهدين انقالب و سپاه              » خيانت به اميد  «بني صدر در كتاب     . شده بود 
خالصة اين پيشنهاد اين بود كه براي جلوگيري از         .  تفصيل بحث كرده است    و جناحي از حزب جمهوري آنرا تهيه كرده بودند، به         

به اين ترتيب كه كميته سه نفري مركب از نمايندگان سپاه پاسـداران  .  مرداد، ضدكودتائي انجام بگيرد28كودتائي نظير كودتاي    
ريج به انحالل كشانده شود و سپاه جـاي آنـرا           ارتش بتد . و كميته ها و دادگاه هاي انقالب در همه شهرها امور را در دست بگيرند              

 ...بگيرد و 
. در حقيقت روزي نبود كه عده اي در شهرهاي كشـور كشـته و زخمـي نشـوند                 . به ناامني در شهرهاي ايران اشاره شده است        -3

رفـت طوريكـه در ششـمين       كار اين ناامني زمان به زمان باال مي گ        . اي در كار نبود اما كُشت و كشتار بود        » عمليات مسلحانه «هنوز  
 در شهرهاي ايران اتفـاق      ، مورد به قتل و ضربت     1200ماه بعد از شروع جنگ برابر گزارش اداره اطالعات ارتش، ظرف يك هفته              

رئيس ستاد وقت ارتش به استناد اين ارقام هشدار داد كه تلفات در شهرهاي ايران، از تلفات در جبهه هاي جنگ بيشتر                      . افتاده بود 
 . عامل اين جو شدت گير ناامني، افراد سپاه و كميته و دادگاه هاي انقالب و بنياد مستضعفان و مالتاريا بودند. شده است

هـر چنـد جانبـداران      . در سند، ائتالف خان هاي ايل ها و بخش مياني جامعه شهري و ارتش طرحي آمريكـايي خوانـده شـد                     -4
را طرح مي كنند، اما در آنهنگام نه به لحاظ نظر ضد انقالب خارج از كشـور  « زت«سياست آمريكا از مدتي به اين طرف آشكارا اين          

بلكه، بنا بر اسنادي كه از اداره اطالعات ارتش بدست آمد و طرحهـائي              ! و نه به جهت تركيب اجتماعي، نظريه آمريكا خوانده نشد         
اين طرح با همكاري    . دت با تأكيد سخن رفته بود     بودند با عنوان جنگ رواني بقصد بازگرداندن اوضاع سابق، از ضرورت اين وح            

مشاوران آمريكايي تهيه شده بود و اينك كه خاطرات مقامات آمريكا منتشر شده اند، آشكار مي گردد كـه اينگونـه طرحهـا بـراي                         
 .بازگرداندن رژيم وابسته به آمريكا تهيه شده و همانطور كه مي بينيم اجرا شده و مي شوند

در اينجا توجه خواننده را بـه       . در اين باره پيش از اين توضيح داده شده است         . بر ارتش اشاره شده است    » ينظارت شخص «به   -5
اين مهم جلب مي كند كه بنام نظارت، در مقام مقدمه چيني بحرانهاي داخلي و خارجي، هدفي جز متالشي  كردن شيرازه ارتش                       

 .تعقيب نمي كردند
ود را برده و مي برد، جا دارد از خميني و دستيارانش بپرسيم آيا بهتر نبود بجاي اينكه هموطنان                        اينك كه بحرانها، سازندگان خ    

 آمريكا بيفتيد، بـا     ساد جاري كنيد و سرانجام به دامن       غير مكتبي و ضد مكتبي تقسيم و سيل خون و ف           ، نيمه مكتبي  ،خود را به مكتبي   
 ... هموطنان خود تفاهم مي كرديد؟

 
 :و اينك سند

 : حلقه هاي زنجير توطئه ها–ف ال

 پس از آنكه از طريق نوار اطالع حاصل شد كه در ماه خرداد قرار توطئه هاي گسترده اي را گذاشته اند، دست بكار شـديم و بـا                            
 .  آنها را مهار كنيم،تمام نيرو كوشيديم تا از وقوع آنها جلوگيري كنيم و اگر نتوانستيم

ق به خنثي كردن شديم و با بقيه خوب برخورد شد، طوريكه امروز هر چند از مرز بازرگان تـا مـرز       يك چند از توطئه ها را موف 
براي اينكـه   . پاكستان حادثه آفريني شده است، اما اوضاع مهار شده و اگر در فارس غائله اي پيش نيايد، فعالً خطر رفع شده است                     

 مشاور امنيتـي  ،بهم گره بزنند، به اطالع مي رساند كه دو هفته پيش از اين           معلوم باشد چه كرده اند تا رشته حادثه هاي مسلحانه را            
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 نشين مي خواهند با ايجاد درگيري، برخوردهاي مسلحانه بوجود بياورنـد و  منقطه ايل 8اينجانب طي يادداشتي اطالع داد كه در  
 :ر زير را بوجود آورده است منطقه اين درگيري ها را بوجود آوردند و اينك حلقه هاي حادثه ها زنجي8در هر 

ديگر به گروگان   در ماكو، با ايل جاللي برخورد پيش آمده و فرمانده گردان ژاندارمري و فرمانده سپاه پاسداران و يكي دو تن                      -
ي اين ايل در مرز ايران و شوروي و تركيـه زنـدگ           . هان را  كشته اند    يشب تلفن گرام آمد كه اين فرماند      اين ايل در آمده اند و د      

 .مي كنند
و اسلحه  . در اين منطقه هفته پيش اويسي و پاليزبان با هليكوپتر نشستند          .طور است كه جنگ در آنجا ادامه دارد       پايين تر، منطقه خ    -

 . فراوان مي آيد وپخش ميشود
ـ .پايين تر، مهاباد و كردستان است كه برابر اطالع، عراق نيروهاي مهمي در مرزهاي آن متمركز كرده است       - ر وضـع در نقـاط   اگ

.  تا شهرهاي بانه و سقز و مهاباد را پاكسازي كنيم ،همينطور به امان خدا مانـده انـد                  ديگ مهار نشود با توجه به اينكه ما نيرو نداريم         
 .بار ديگر وضع در كردستان از دست خواهد رفت

 .و شكنجه كرده انددر منطقه كرمانشاه رفته اند و از داخل ايل سنجابي، عده اي را توقيف كرده اند  -
 .دهند ند و هم افسران فراري به افراد تعليمات مياست كه هم به  آنجا اسلحه مي آورپايين تر منطقه بختياري  -
 . از هر حيث فراهم شده استاصفهان و فارس است كه در آن اينك مقدمات برخوردايين تر، منطقه سميرم پ -
 .بر اثر حادثه آفريني ها، استاندارش پياپي هشدار داد و بعد هم استعفا بعد هم منطقه سيستان و بلوچستان است كه  -

همزمان با اين تدارك گسترده، تهيه گزارش براي القاء بي اعتمادي به ارتش شروع شد و متأسـفانه فريـاد و اسـتغاثه اينجانـب                
» نظـارت «شخصي كـردن   وزبروز ظاهرتر مي شود و      دوباره در ارتش ر   مؤثر نيفتاد و امروز بار ديگر آثار بي نظمي و سقوط روحيه             

 .بار ديگر سلسله مراتب و محيط نظم را از بين مي برد
 يعني براي آنكه بدون مزاحمت برنامه ها را انجام بدهند،           .    همزمان در سپاه پاسداران كشمكش بر سر فرماندهي را پيش آوردند          

قـرار بـر رأي     . ما همه با هم موافقيم و تنها او است كه با همه اختالف دارد             . اينطور طرح كردند كه با ابوشريف نمي شود كار كرد         
از رأي اكثريت نيز پيروي نكردند و با همه اينها، اجراي برنامه را موقوف نكردند اما بحمداهللا نيـز نتوانسـتند آنـرا بـه صـورت            . شد

 . كامل اجرا كنند
كـه  (شهرها را نيز بيافزاييم و كمي هم قيافة خوزستان و مازندران و آذربايجان               در    حادثه آفريني ها، ايجاد برخورد           اگر بر اين  

را در نظر داشته باشيم، مي توان تصور كرد كه چه جهنمي را براي كشور تدارك مـي بيننـد و شـايد                       )  زنداني سياسي دارد   1600
 .رفتن از اين به آن استان چيستوسعت توطئه بتواند بر آقا معلوم كند كه علت تحرك خارج از اندازه اينجانب و 

  ؟ نظريه راهنماي اين حادثه سازيها چيست-ب
 .    يك سر اين حادثه سازيها در گردانندگان سپاه انقالب است

    اينها چگونه خود فريب خورده اند و افراد سپاه را فريب داده اند؟ يك نظريه وهم آميز كه در پيشنهادي كه براي تصـويب در                         
 .تهيه شده بود، آمده است و آنرا بحضور فرستاده ام) در غياب اينجانب(ب شوراي انقال
و (را به يك رشته حادثه هاي بزرگ كشاند و تحت نظر گروهـي              ي دست زد و مردم      آن اينكه، بايد به يك هجوم عموم          خالصه  

عمومي و ضربتي ايران را از ضـدانقالب        كه مسلح است و مكتبي است، مسلح نمود و با يك جنگ             ) تنها اين گروه فساد ناپذير است     
 . تفصيل اين نظريه را اگر الزم تشخيص فرموديد، به عرض خواهم رساند.پاك كرد

 :اين نظريه وهم آلود است، چرا كه
 آنرا در امنيت شـهرهاي سراسـر ايـران مـورد             از اگر ما توانائي اين برخورد عمومي را در شرائط فعلي داريم، بهتر است قدري              -

 . اده قرار دهيماستف
 .وضعيت اقتصادي كشور بغايت بحراني است و ايجاد چنين درگيري گسترده اي به فلج قطعي آن و سقوط حتمي مي انجامد -
جامعه به تنگ آمده و هيچ آمادگي اين حادثه بازي ها را ندارد و واكنش جامعه تمايل به يك حكومت استبدادي بسـيار خشـن         -

نند اين حكومت را تشكيل دهند، همان ها هستند كه در طرح حكومت سپهبد بختيـار آمـده بـود و از                      كساني كه مي توا   . مي شود 
و بدسـت   . ائتالفي از خان هاي ايل ها و ارتش و بخش مياني جامعه شهري            : قرار آمريكايي ها دارند همان طرح را دنبال مي كنند         

 .ي با انقالب و ائتالف بين خود بر مي انگيزندخود ما با بيدار كردن حس خفته اين خان ها، آنها را به دشمن
 ...و   -
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 در اين اوضاع چه بايد كرد؟
 :پيشنهادها

ترتيب فعلي  . بدون يك رهبري منسجم خصوصاً در رهبري نيروهاي مسلح نمي توان با اين جريان بغايت خطرناك مقابله كرد                  -1
بايـد فرمانـده    . هم اكنون وضع روزبروز بدتر مي شـود       . صي باشد نظارت بر ارتش نبايد شخ    . به هيچ رو صحيح و قابل ادامه نيست       

كوشـش بـراي تضـعيف    . در اداره كشور نيز بايد تن به انسجام اين رهبـري داد . فرماندهي كند و ديگران در كار او مداخله نكنند      
آقا بايد بـر ايـن      . جعه آميز است  اينجانب و استفاده از نماز جمعه و راديو و روزنامه براي مقابل كردن مجلس با رئيس جمهوري فا                 

 .امر تأكيد جدي و قاطع بفرمايند
 سـال   29ديشب يك جامعه شناس فرانسـوي كـه         . براي خشن كردن جو نيست    . راديو و تلويزيون براي تبليغات گروهي نيست       -2

بوجود آمده اسـت و در      كرد كه حالت عصبي شديدي       خطر مي  است درباره ايران تحقيق مي كند، نزد اينجانب آمده بود و اعالم           
يـك مـدير عامـل      . راديو و تلويزيون بايد يك جو معنوي و حالت آرامش بوجـود بيـاورد             . اين جو، انفجار هر لحظه ممكن است      

 تبليغات بـر ضـد اينجانـب شـده         ،انتخاب شد تا بلكه بكار آنجا سامان بدهد اما بنام شما او را مسلوب االختيار كرده اند و كار راديو                   
 . خود از اسباب سنگين كردن جو سياسي كشور شده استو. است

     اگر با سه پيشنهاد اينجانب موافقت فرموديد ديگر چرا مانع مي شوند كه اين دستگاه درست اداره بشود؟
اره اين  اگر بد از آب درآمد دوب     . ؟آيا نمي شود موافقت بفرماييد يك ماهي هم بطريقي كه اينجانب پيشنهاد مي كنم اداره شود                  

 .گروه بازها بيايند و آنجا را در دست بگيرند
مسئله كمتر به اين و آن شخص راجع . دو هفته اي است كه وضعيت ارتش بالتكليف است، باالخره يك تركيبي پيدا شده است          -3

.  ارتش متـروك شـود  اگر آقا تصويب فرموديد، بايد رويه گذشته با    . مي شود و بيشتر به همان استحكام فرماندهي راجع مي گردد          
ي در ارتش باشند كه پيروي كوركورانه داشته باشند و بـه دنبـال حادثـه سـازها                  انآنها كه آن نقشه را دارند، مي خواهند فرمانده        

 فرماندهي كل قوا را تأكيد بفرماييد و اين موضوع را كه نظارت بايد سازمان يافته باشـد              بنابراين بايد بطور قاطع فرماندهي    . بروند
 .نيز امضاء بفرماييدرا 

 25/3/59ابوالحسن بني صدر، 
31  
 

 انسداد باب اجتهاد: سانسور مطهري
 
 

نمونه هايي از اين ممنوعيت ها      .     در تواناييي و ناتواني شرح كرديم كه واليت فقيه، كار را به ممنوعيت اجتهاد و فتوا مي كشاند                 
 :ر لحاظ گوياتر است و جا دارد كه به تفصيل به آن بپردازيماما نمونه اخير، از ه. را به نظر خوانندگان رسانديم

علت سانسور كتاب كسـي كـه خمينـي او را           . بعد از انتشار جمع آوري شده است      » بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالمي    «    كتاب  
 : است تامي خوانند، دو» متفكر حكومت اسالمي اش«خويش خواند و دستگاه هاي تبليغاتي » ثمره عمر«
 .مطالبي كه با واليت فقيه ادعايي نمي خوانند -
 .مطالبي كه با منافع مالتاريا و قشرهاي همدست او، ناسازگار است -
 

 :دن مطالبي كه با واليت فقيه ادعايي نمي خوان-1
ـ            :      اين مطالب خود به دو نوع تقسيم مي شوند         ئوليت انسـاني بيـان   آنچه درباره ناتوانيهاي فقه گفته و آنچه دربـاره آزادي و مس

 .بازگشت هر نوع مطالب به درك مؤلف از اصول و رابطه آنها با دين است. كرده است
 بايد نخست به دنبال موازنـه اي رفـت كـه آن             ،   در حقيقت مؤلف به اين مهم توجه كرده است كه در هر نظام ديني و غيرديني               

مامت پيش از دين وجود دارند و دين در فروع و روشـهايي كـه بيـان    به سخن ديگر توحيد و عدالت و ا   . نظام بر آن استوار است    
 بايد با اين اصول موافق افتد وگرنه از درجه          اين سخن از جمله در اينست كه فتوا       اهميت  . مي كند، از آن اصول پيروي مي كند       

ق عدل و توحيد و امامت و بعثت و معاد     سخن را ساده كنيم و بگوييم اگر آنچه فقيه بگويد، دين و بنابراين مواف             . اعتبار ساقط است  
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 فتواي  ، بعكس .چرا كه پذيرفته ايم، اصول نيستند كه مقياس فتواي فقيه هستند          . باشد، ما در وضعي كه در آنيم بايد تا قيامت بمانيم          
.  فقيه اسـت ه است كه مي گويد عدل چيست و اين همان استبداد        يبه سخن ديگر فق   . فقيه است كه مفاهيم اصول را معين مي كند        

عقب ماندگي فكري رهبري مذهبي و      . از اثرات زيانبار اين امر يكي اينست كه فروع و مقررات براي هميشه تغيير ناپذير مي شوند                
براي اين كه  خوانندگان به اهميت اين امـر پـي ببرنـد          . مردم كشورهاي اسالمي از جمله به دليل حاكميت فروع بر اصول است           

بنا بر اينكه اصول را پايه قانونگذاري شارع بدانيم و يا ندانيم، دو نـوع برداشـت                 . ران را در نظر مي آوريم     وضعيت قضائي امروز اي   
 :متضاد از مفاهيم جرم و مجرم و مجازات بدست مي آيند

زات، رفـع زور و  بنا بر اينكه اصول را پايه قانونگذاري بدانيم، جرم در رابطه با اصالت ندادن به زور تعريف مي شود و فلسفه مجا                  -
 . قهر و تحقق عدالت در معناي افزايش امكان رشد انسان است

بنا بر اينكه اصول را پايه ندانيم، بناگزير دولت جاي اصول را  مي گيرد و جرم قصد  عملي تلقي مي شود كه با منافع و قـدرت                              -
ها بايد بيـانگر اصـالت زور        ابراين رويه، مجازات  بن.  فلسفه مجازات، تحكيم و ثبات حاكميت حاكم مي شود         .حكومت سازگار نباشد  

وضعي كه در رژيم خميني با آن روبرو هستيم و در همه ديكتاتوريهاي توتاليتر مردم كشـورهاي                 . در خشن ترين شكل  آن بگردند      
 .جهان با آن روبرو بوده و هنوز نيز هستند

ه تأكيدات مكرر و صريح قرآن بر تخفيف است، به رويه قضائي مبتني                  بدين قرار، رويه قضائي اسالمي كه بنا بر اصول راهنما و ب           
اما فاجعه بزرگتر اينكه استفاده از آنچه بنا بر اصول دين، حق انسـان اسـت و آنچـه بـه قـول                        . بر تشديد مجازات مبدل مي گردد     

 .سخن كوتاه به ضد اسالم بدل مي شود. مطهري باالتر از حق است مثل آزادي، جرم گردد
 : اينك كه اهميت موضوع تا حدودي روشن گرديد، بيان مطهري را  مي آوريم   

عدالت در سلسله علل احكام اسـت نـه در          . اصل عدالت از مقياس هاي اسالم است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مي شود                    «
ايـن معنـي مقيـاس بـودن عـدالت      . دبلكه آنچه عدل است دين مي گوي. ، نه اينست كه آنچه دين گفت عدل استلهاسلسلة معلو 

قتضا مـي كنـد كـه بگـوييم     دسي اقپس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين؟ م      . است براي دين  
 .  عدالت است، اما حقيقت اينطور نيستدين مقياس

 يعنـي عـدل را   . و معتزلـه عدليـه شـدند      اين نظير آن چيزي است كه در باب حسن و قبح عقلي ميان متكلمين رايج شد و شـيعه      
 )15 و 14صص (» مقياس دين شمردند نه دين را مقياس عدل

و اسـالم معاويـه     ) ع(   عدل را مقياس دين شمردن و يا برعكس دين را مقياس عدل شمردن، سبب تقسيم اسـالم بـه اسـالم علـي                        
 :جبر اساس قرار گرفتبه شرح باال در اسالم معاويه، حاكميت استبدادي حكومت يا  . گرديد

 .»العدل والتوحيد علويان و الجبر و التشبيه امويان«
بايد آگاه بگردند و در مسئوليت .      اما عدل را مقياس دين قرار دادن ايجاب مي كند كه مردم آزاد باشند تا بتوانند آگاه بگردند                

از لحـاظ عـدالت،     .  تا از حـدود خـويش تجـاوز نكننـد          ها شركت كنند تا بتوانند حقوق خويش را  حفظ كنند و ايمان پيدا كنند              
 .اصالت ندادن به زور يعني از راه تجاوز، بيش از حق خود نخواستن

 )19ص : (مي نويسد
يكي بيداري شعور عامه به اينكه حقوق خود را حفظ كنند يا ايمـان بـه اينكـه از حـد                     . براي اجراء عدالت دو چيز الزم است           «

 »و ديگر ايمان اقويا) تدواوالتع(تجاوز نكنند 
بـدترين قانونهـا در صـورتي كـه اجـرا           .    در اينجا نويسنده به مسئله بسيار مهمي توجه مي كند و آن اينكه تقصير از قانون  نيست                 

 كـه را حتـي قـوانيني   . از اينرو هيچ زورمندي پايبند قانون نشده اسـت . گردند، سرانجام  به انحالل قدرت استبدادي مي انجامند   
از اينرو نبايد اصـالح اساسـي را از قـانون خواسـت، بلكـه اصـالح اساسـي را بايـد از         . بسود خود وضع مي كند، زير پا مي گذارد  

 . مشاركت مردم در مسئوليتها و به سخن بهتر از تعميم آزاديها، انتظار داشت
 )21 و 18صص (مي نويسد 

اما صدي بيست مظالم مربوط به      . امساوي قرار دهد، خود يكي از موانع است       بدون شك قوانين ظالمانه كه افراد را در شرائط ن             «
معهـذا در دنيـا رژيـم هـاي         . صدي هشتاد مربوط به اينست كه ايمان به عدالت و احترام به حقـوق  در كـار نيسـت                   . قوانين است 

 .عامه مردم ايجاد مي كنندمختلفي در كار است و قوانين همه آنها اگر صد در صد بكار بسته شود، سعادت نسبي براي 
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 كه ضعيف را محدود و كنترل كند، اما قانون كجـا قـادر اسـت كـه     يقانون قادر است و مي تواند وسيله و بهانه اي باشد براي قو     
 قوي متجاوز را كنترل كند؟

 . »بعبارت ديگر كنترل اجتماع از لحاظ عدالت تنها بوسيله ايمان به عدالت ميسر است
گرديد، بمرور كه فقه با نظام اجتماعي حاكم الفت مي جست، رابطه خود را با تفقه از                 » التوحيد والعدل علويان  «كه      با وجود اين  

 )170 و 27صص (:مي نويسد . دست داد
كه انكار اصل عدل و تأثيرش كم و بيش در افكار، مانع شد كه فلسفه اجتماعي اسالم رشد كند و بـر مبنـاي عقلـي و                           نو ديگر اي      «
فقهي بوجود آمد غير متناسب با  ساير اصول اسالم و بـدون اصـول و مبـاني و بـدون              . لمي قرار بگيرد و راهنماي فقه قرار بگيرد       ع

اگر حريت و آزادي فكر باقي بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پـيش نمـي آمـد و بـر شـيعه هـم                            . فلسفه اجتماعي 
لسفه اجتماعي مدوني داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچـار تضـادها و بـن                     مصيبت اخباري گري نرسيده بود، ما حاال ف       

 .بست هاي كنوني نبوديم
بالوالـدين  «   اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده اسـت و در حـالي كـه از آيـاتي چـون                            

ه است، ولي با اين همه تأكيدي كه در قرآن كريم بـر روي مسـئله عـدالت                 عمومياتي در فقه بدست آمد    » اوفوابالعقود«و  » احسانا
اجتماعي دارد، معهذا يا قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب ركود تفكر  اجتماعي فقهاي ما گرديـده                          

 »...است 
 يعني بجاي آنكـه بـراي    .ت اخباري گري مبتال گردد        بدينقرار، رها كردن اصول از سوي فقها سبب گشته است كه شيعه به مصيب             

هر مسئله بر اساس اصول راه حل پيدا كنند، بجاي آنكه قول و فعل اولياء دين را با اين اصـول بسـنجند، معـاني قـالبي و خشـكي           
ت نبود بلكه رها كردن     اما واپس ماندگي تنها مصيب    . به اخبار دادند و بدان گرفتار واپس ماندگي شدند        » مقتضيات زمانه «متناسب با   

تضادها و بن بست هـا، چـرا كـه وقتـي اصـول              . گشت» دچار شدن به تضادها و بن بست هاي كنوني        «اصول به قول مؤلف سبب      
راهنما مالك تفقه قرار نگرفتند، هر فقيه متناسب با درك خود از اوضاع و احوال، فتوائي مي دهـد و ايـن فتـاوي همـانطور كـه           

آگـاه  براي اينكه خوانندگان از اندازه بزرگي مصيبت اين تضادها و بن بست ها  . و نقيض از آب در مي آيد      امروز شاهد آنيم، ضد     
 چند ضـد  ، اما خميني درهر قول. سال نازل شد و در آن ضد و نقيض وجود ندارد23گردند، بخاطرشان مي آوريم كه قرآن طي     

 دگم نيستند، اگر    ماما: كه هاشمي رفسنجاني در مقام توجيه گفته      و نقيض مي گويد و آنقدر ضد و نقيض گويي هايش آشكار است              
 !امروز حرفي زدند و فردا ديدند كه حرفي مخالف حرف امروز بايد بزنند، مي زنند

او » مقتضـيات زمانـه   «    ضد و نقيض گويي هاي خميني تنها به دليل اجتهاد بدون اعتنا به اصول نيست، بلكه بيشتر بعلت آنست كه                     
بدينقرار مؤلف به يك مسئله اساسي ديگر توجه مي كند و آن اينكه براي مهـار كـردن قـدرت و     . توقعات متغير قدرت است   يكسره  

جلوگيري از تفسيرها و فتواهاي ضد و نقيض، راه درست اينست كه بجاي  اينكه دين را قول و فعل فقيه بدانيم، قول و فعـل او را                            
 بجاي دين شده بود و با افسوسي تمام بـه سرزنشـگري نـادان               »شخصيت«خود قرباني قرار    كه  ) ع(ي  اما عل . به اصول دين بسنجيم   

صـد افسـوس كـه    .  قرن پيش اين را  بـه مسـلمانها آموختـه بـود    14»  مرد را به دين؟تو دين را به مردم مي سنجي يا       «: مي گفت 
 .مسلمانها اين قول را پيوسته بر زبان دارند، اما بدان عمل نمي كنند

فقه گرفتار مصيبت بزرگتري است و آن اينكه، ازجامعه و تحـول            .  نيستند  تنها تضادها و بن بست ها و ركود        ري، اين مصيبت ها      با
مسئله مهـم و مهمتـرين اينسـت كـه از  رويـدادهاي              . را درك نمي كند   » مسائل مستحدث «كار بجايي مي رسد كه      . كنار مي ماند  
هـر مسـئله اي     . زمان از رفـتن ايسـتاده اسـت       . داري همه چيز در گذشته روي مي دهد        اقتصادي سر در نمي آورد، پن      –اجتماعي  

تـرس  .  قرن پيش در يكي دو قرن اول اسالم روي داده و بنابراين بايد با رجوع بـه روايـات راه حـل پيـدا كـرد                          14همانست كه   
اما چـرا بـه     .  قرن پيش مايه مي گيرد     14هني  مالتاريا از زمان و تحول و آينده كه پيش از اين شرح كرديم، از زيستن در جهان ذ                 

سراغ اصول نمي روند و بر اساس آنها براي رويدادهاي جديد، راه حل پيدا نمي كنند؟ تجربه حكومت خميني، پاسخ اين سئوال                
ور پنـاه   اينست كه رژيم كنوني يكسره به ز      . بر وفق اصول دين، راه حلي متناسب با قدرت استبدادي نمي توان يافت            . را مي دهد  

چگونه مسئله اي است، چگونه مي تواند بـراي آن راه حـل درسـت پيـدا                 » مسئله مستحدث «بهر رو، وقتي فقيه نمي داند       . مي برد 
 و  56صص  (مؤلف مي نويسد    .  اقتصادي و مرحله تحول آنهاست     –كند؟ علت عجز از اجتهاد  همين جهل از رويدادهاي اجتماعي            

57:( 
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بانك و بيمه و چك و سفته، بعنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحث هايي كرده و مي كننـد ولـي توجـه        فقهاء عصر از مسائل          «
زيرا ابتدا چنين تصور مي رود كه سرمايه داري يـك موضـوع             .  خود سرمايه داري است    ،ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه      

تجـارت، اجـاره، مسـتقالت، مزارعـه، مضـاربه،          . رده اسـت  كهنه و قديمي است كه شارع اسالم براي آن حدود و موازيني مقرر ك             
 .ي است كه اسالم براي آنها احكام و مقرراتي تعيين كرده استيمساقات، شركت ها، همه اينها سرمايه دار

پديده سرمايه داري جديد،    . ولي حقيقت مطلب اينطور نيست    .     اما اينكه مقدار سرمايه كمتر يا بيشتر باشد، ربطي به مطلب ندارد           
 »جداگانه و مستقل و بي سابقه اي است و جداگانه و مستقالً بايد درباره آن اجتهاد كرد

 :با اينحال توضيح مي دهيم. نند چرا، كتاب را  جمع آوري كرده اند   بدينسان خوانندگان توجه مي ك
اعلم و اتقـي و  (وقتي شرائطي كه بر مي شمرند مي گويند . مي شمارند» ولي« فقيه را به اعتبار فقه    ،»واليت فقيه « جانبداران   -الف
از ياد  . در شخص جمع شد، آن شخص قادر مي شود بدون حب و بغض و از روي علم و اطالع، قانون اسالم را به اجرا بگذارد                        ...) 

 اجتمـاعي   حال وقتي خود فقـه از فلسـفه       » .كند در اسالم فقط قانون حكومت مي     «: نبرده ايم كه خميني مي گفت و به تكرار كه         
رأس و رئـيس مسـائل      «خالي است و بر اصول مبتني نيست و دچار تضادها و بن بست ها و ركود است و بيشتر از اين وقتي بـروي                         

 دري نگشوده و فقيه نسبت به اين اساسي ترين مسئله زمان جاهل است، چه محلي براي واليت فقيه باقي مي ماند؟ » مستحدثه
عي و مباني عقلي و علمي محروم است، فقيه چگونه مي تواند بـه اعتبـار فقـه عهـده دار حكومـت و                       وقتي فقه، از فلسفه اجتما     -ب

اداره جامعه در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بگردد؟ تجربه الزم بود كه ملت ما و ملت هاي مسلمان پي ببرنـد كـه                         
سياسي، اقتصادي واجتماعي و فرهنگي، قوي ترين دليل بر قـدرت  ادعاي واليت فقيه با وجود جهل همه جانبه به مسائل گوناگون   

كه به قول مطهري جهلي بـيش       » علمي«تجربه الزم بود تامردم ما متوجه بشوند وقتي جمعي نادان به استناد             . پرستي مدعيان است  
وگرنه از پـيش    . ه تباهي مي رانند   افتند و خود و كشوري را ب       نيست، دم از واليت مي زنند، ناگزير به دامان بدترين استبدادها مي           

 ...از انقالب تا امروز، هشدارها، پي در پي داده شدند 
 از فقه تنها به اين نيست كه فقيه اصول اسالم را همان سان كه قرآن تبيين مي كند، اساس كار قرار بدهد، بلكه الزم                          رفع نقص  -ج

 .نيز بياموزدرا ...) اقتصاد، جامعه شناسي، سياست و (است دانش اجتماعي 
بـديهي اسـت تـا وقتـي چنـين نشـود،            .  بي شمارند و براي رفع آنها، انقالبي علمي بايد در حوزه ها انجام بيابد                  بدينقرار نقايص 

بـا  چرا كه   . تجربه زمان خود ما به ما مي آموزد كه خميني بزرگترين دشمني را با اسالم كرد               . حكومت فقيه، حكومت جاهل است    
 . مطهري، شرح مي كند، عناد ورزيد»ثمره عمرش«كه واقعيت آشكاري 

يعني بيان عمومي انقالب كه در پاريس از زبان خود او اظهار شد و ثمره يكصد و پنجاه سـال                    » خط امام «     بجاي اينكه بر اساس     
در قالـب خشـك     تالش فكري چند نسل بود، عمل كند و به انقالب در حوزه دست بزند، خواست به زور كـور، جامعـه جـوان را                         

بجاي اينكه تواضع كند و خود را بشكند، آينه را شكسـت و بـر خـالف اسـالم، آزادي را از مـردم                        . گذشته اي ذهني اسير گرداند    
 .گرفت

عموم مردم در ادارة الزمه استقرار عدالت را، مشاركت .    در اين كتاب، مطهري آزادي را باالتر از حق و غير  قابل سلب مي داند 
مي نويسـد   . به سخن ديگر از ارسطو پيروي نمي كند و اطاعت مردم را از نخبه ها عين عدالت نمي خواند                  . ر مي شناسد  امور كشو 

 ):173 و 172صص (
بلكه اينهـا حـداكثر   . تعريف حق در مورد اينها صادق نيست. حقيقت اينست كه آزادي و مساوات را نمي توان حق فرض كرد            «

نظير ممنوعيت از نفس كشيدن، يعني ايـن مقـدار بـراي بشـر              . كليفي وضع كرد و آنها را ممنوع كرد       اموري هستند كه نمي شود ت     
م خودش حقي از حقوق نيسـت زيـرا   همچنين مساوات در برابر قانون ه. ارزش دارند كه نمي شود آنها را از انسان ممنوع ساخت       

 . مقابل ساير حقوق نيستكه قانون بايد مساوي وضع شود و مساوي اجرا شود، خودش يك حقي در
 كـه نمـي   همان طـوري .      بعبارت ديگر، هم حق و هم مالكيت از اموري است كه به اشياء خارج از  وجود انسان تعلق مي گيرد          

بنابراين، انواع آزادي ها هيچكدام حق و بهره اي نيست كه آدمي بخواهـد از چيـزي بـردارد،    . شود انسان مالك نفس خود باشد   
 .معني حق آزادي يعني كسي حق ندارد كه آزادي را از من سلب كند. اي است كه از خودش مي بردبلكه بهره 

 ):233ص (و باز مي نويسد 
 »انسان نمي تواند از آزادي خودش صرف نظر كند و خود را بفروشد، همانطور كه نمي تواند از حيات خودش صرف نظر كند   «

 ):234ص (دي وجود دارد، مي نويسد     و براي اينكه معلوم كند چه وقت آزا
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افراد را به درسـتي تشـويق و از نادرسـتي جلـوگيري     . ملتي آزاد است كه به افرادش حق مداخله در امور اجتماعي مي دهد     «
 ».كنند

زاد يعنـي نمـي تـوان كسـي را كـه آ     .  بدون آزادي واقعيت پيدا نمي كنـد ،     بدينقرار مؤلف متوجه اين امر هست كه مسئوليت   
بنابراين وقتي اسالم، انسان و حتي دست و چشم و زبان او را مسئول قرار مي دهد، بناگزير آزادي را جـوهر                      . نيست، مسئول شمرد  

 يعني ادارة امور جامعه شركت نداشـت؟   ،و اما چگونه مي توان مسئول و بنا بر آن آزاد بود، اما در واليت              . هستي آدمي مي شناسد   
ن را از اين واقعيت مي آگاهاند كه انسان، سياسي خلق شده است و مشاركت در اداره امور جامعه، مثـل                  بدينسان مؤلف خوانندگا  

نسان و هر انساني   او گفتن ندارد كه وقتي قبول شد كه استعداد رهبري، نهادي  . آزادي، فوق حق است و قابل سلب كردن نيست        
 . يت از آن جمهور مردم مي گردد و مشاركت، جاي اصل اطاعت مي نشيند و وال اصل شورا.است

    بدينسان از جهت تأكيد مؤلف بر آزادي و مسئوليت انساني و ضرورت مداخله او در امور اجتماعي نيز، نظـرش بـا واليـت فقيـه            
بـاغي بـا    « حق مردم مي شود و جلوگيري كنندگان از تحقق اين خواست             ، از اينجا خواست مشاركت در امور      .ناسازگار مي شود  

اما مالتاريا تنها از باب ناسـازگاري  . اند از اينروست كه مجرمان غاصب حكومت، اين كتاب را جمع آوري كرده       .  مي گردند  »غين
نظرهاي مطهري با واليت فقيه، آنرا سانسور نكرده است، بلكه از لحاظ منافع اقتصادي خود و قشرهاي دستيارش نيز، اين كتـاب را                       

 .مضر تشخيص داده است
 مباحث باال و جامعه شناسي      هاز اينكه به قسمت دوم بحث بپردازيم، بجا مي يابيم لطيفه اي را نقل كنيم كه خالصه و ساد                      و پيش   

 :سياسي ايران امروز از زبان مردم است
ك پاكت طبق سابقه پيشين به دكه سيگارفروشي مي رود و از او ي. مسافري وارد فرودگاه مهرآباد مي شود و به شهر در مي آيد    «

مسافر مي گويد، بقال كارش فروش حبوبات و دوغ و          . سيگارفروش مي گويد  نداريم، به بقال مراجعه كنيد        . سيگار مطالبه مي كند   
مسـافر مـي گويـد، مسـجد كـه جـاي            . فروشد اين چيزها را مسجد مي    . است، جواب مي شنود، حاال كارش سيگارفروشي است       ... 

 !به دانشگاه منتقل شده استپاسخ مي شنود، عبادت ! عبادت بود
مسـافر بيچـاره    . جواب مي گيرد كه آموزش علم به زندان منتقل شـده اسـت            . مسافر مي پرسد، دانشگاه كه جاي آموزش علم بود        

مگر زندان جاي مجرمان نيست؟ سيگارفروش پاسخ مي دهد، آنها به پشت ميزهاي وزارت و وكالت و                 : تعجب مي كند و مي گويد     
 »!اندمنتقل شده ... 
 

 : مطالبي كه با منافع مالتاريا و قشرهاي همدست او ناسازگارند-2
 

و سبب سانسور كتاب شده اند راجعند بـه قلمروهـاي مالكيـت هـاي عمـومي و      » خط خارج كرده اند «     مطالبي كه مؤلف را از      
 از نظـر سياسـي بـا واليـت فقيـه و از              مؤلف در مقام فهم اقتصاد جديد و ارائه راه حلي اسالمي به نظري رسيده است كه               . شخصي

 :لحاظ اقتصادي با  منافع مالتاريا ناسازگار است
در حقيقت، مالكيت بر كار را شخصي مي داند و مالكيت زمين و منابع آن و ماشين كـه بـدون اينكـه در دسـترس همـه باشـد،                                  

اين نظر هم با فكر و صاحب اختيار بـودن فقيـه و             مالكيت شخصي بر كار، تحقق پيدا نمي كند را عمومي مي شناسد، بديهي است               
 .بي اختيار بودن افراد جامعه سازگار نيست و هم با سرمايه داري جديد نمي خواند

   توضيح آنكه وقتي همه افراد جامعه در زمين و فضا و منابع آن و ماشين و دست آوردهاي علم و فن بعنوان مالك شريك هستند،        
مسئوليت ادارة آن شركت نداد و نه مي توان قوانيني وضع كرد كه مالكيت اين امور را در اختيار افراد يـا                      نه مي توان آنها را در       

كـه بامنـافع مالتاريـا سـازگار      (بنابراين، از لحاظ اقتصادي به مالكيت خصوصي در نمي آيند           . گروه هاي خاصي از جامعه قرار داد      
در حقيقت بنا بر تجربه اي كـه زيـر  چشـم داريـم،               . كند باب استبداد محروم مي   و از لحاظ سياسي فقيه را از بزرگترين اس        ) نيست

هر چه را مي خواهد مصادره مي كند و هـر مـال        . هر حاللي را حرام و هر حرامي را حالل كرده است          » به اعتبار ثانوي  «مالتاريا  
است كه بهاي واردات كشـور از محـل فـروش    از جمله با آنكه بر همه آشكار . آورد عمومي را  خواست به مالكيت شخصي در مي      

تعلـق دارد، بازرگـاني خـارجي در اختيـار          ) نسل امروز و نسل آينـده     (نفت پرداخت مي شود و با آنكه نفت به تمامي مردم ايران             
 .قشرهاي همدست مالتارياست و منافع عظيم به اينها مي رسد و تورم طاقت شكن به توده هاي فقير
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در حقيقت مالتاريا همانند نازيسم، بر اين باور است كه          . نيز، مطالب كتاب با نظريه رسمي مالتاريا تضاد دارند            از جهت فلسفه فقر     
هـاي واقعـي و     »پيـروزي «توده ها وقتي فقير هستند، بهتر مي جنگند و براحتي مي توانند فقر عيني را با تصورات ذهنـي دربـاره                      

از قديم تا زمان ما هر گروه مذهبي و يا غيرمذهبي كه خواسته اسـت از راه زور و                   . اين فكر از نازيسم نيست    . موهوم جبران  كنند   
 : فقرستايي در عين حال سبب مي گردد. ناگزير از فقرستايي شده است قدرت استبدادي مطلق بدست بياورد،بحران سازي،

 . مردم نابرابري روزافزون اقتصادي را تحمل كنند-
 .يها را دوست بدارند و بحران سازيها و جنگ افروز-

 .هيتلري و رنجر شاه و ثاراهللا خميني بگردند. اس. و جانبدار، حكومت خشن و دستگاه قضائي خون ريز و گروه هاي اس
 آنچه را به همه تعلق دارد مي برنـد و در زمـان حاضـر از راه سـرمايه داري                     ،    بدين خاطر است كه قرنهاست، صاحب امتياز آن       

 . شريت را استثمار مي كنند و صدا از كسي در نمي آيدغيردولتي و دولتي ب
 ):95 و 94ص (مي نويسد 

ريشه خالفكاري سرمايه داري جديد و همچنين تجارت را تا آنجا كه به كارخانه داري مربوط است بايد در تحت اختيار قـرار                           «
 .ردجو كدارد و قابل خريد و فروش نيست جستدادن وسائلي كه به عموم مردم تعلق 

سرمايه داري محصول علم را كه اثر نبوغ دانشـمند          ... وسائل و منابع صناعي     . وسائل و منابع طبيعي   .     اين وسايل بر دو قسم است     
بـا  )  اختراع را در انحصار خود قرار دهد       زيرا خود دانشمند نمي تواند    (فرد  و پيشرفت اجتماعي است و به اجتماع تعلق دارد نه به            

 ».ي كند و سود سرشار مي بردخريدن استخدام م
     مالكيت عمومي بر زمين و فضا و منابع موجود در آنها و نيز بر دست آوردهاي علمي و فنـي، شـرط تحقـق مالكيـت فـردي و                              

 .در حقيقت اسالم مالكيت اشتراكي بر زمين و ماشين را مي پذيرد و مالكيت اشتراكي بركار را رد مي كند. شخصي كار است
 ):125ص (مي نويسد 

نمي پذيرد و   ) امثال زمين و ماشين هاي توليدي     (هر چند اسالم مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه هاي طبيعي و صناعي                    « 
 ». ولي اسالم مالكيت اشتراكي كار را نيز نمي پذيرديت را در اين امور عمومي مي داند،مالك

 توجه مي كند كه اگر مالكيت انسان بر كار خـويش     يبه درست .  مي پردازد     در توضيح چرائي مالكيت شخصي، به انواع موازنه ها        
يا موازنـه   ( اصول اسالم بيان تنازع يا به تعبير ديگر مناسبات و تناسبات قوا              ،در حقيقت . شخصي نباشد، رشد او غير ممكن مي گردد       

اگزير بايد  ر زور محور امور اجتماعي نباشد، ن      ال اگ ح. يا موازنه عدمي يا عدم اصالت زور هستند       » تعاون بقا «بيان  . نيستند) وجودي
 .هر كس مالك كار خويش باشد

 ):158 و 157صص  (:مي نويسد
 و خرج بقدر احتياج مي باشند، بگويند مگر نه اينست كه خود شـما مـي                 ،ممكن است كساني كه طرفدار اصل كار بقدر طاقت             «

 تنازع و اسالم نيز مساعي خود را صرف اين مـي كنـد كـه اجتمـاع بـر پايـه تعـاون              گوييد اجتماع بايد بر مبناي تعاون بقا باشد نه        
مالكيـت فـردي از آن      ) زيـرا . در اين صورت بايد با مالكيت فردي مخـالف باشـد          . (بچرخد نه تنازع و با موجبات تنازع مي جنگد        

تنازع بقا الزمـة زنـدگي حيـواني      : عبارت ديگر ب.  مهذا تنازع بقا مي شود و تنازع بقا محكوم است          ،جهت كه منشاء همه مظالم است     
اما انسان كه مي گوييد بالطبع اجتماعي و تعـاوني اسـت و الاقـل بـراي                 .  كه قوي ضعيف را مي خورد و خود باقي مي ماند           است

 ... بقاي خود ناچار است به تعاون، پس بايد ريشه تنازع بقا را كه مالكيت فردي است، از بين ببرد 
 :جواب اينست كه

تنازع بقا به معني كوشش براي عقب زدن يكديگر و تخريب و تجاوز به حقوق يكديگر و اينكه مساعي افراد عليه يكـديگر بكـار                             «
. اما مسابقه بقا يعني كوشش هر فرد براي پيشرفت خود و نه براي عقب راندن ديگران با تعـاون منافـات نـدارد                      . رود، محكوم است  

در مسابقات علمي و ورزشي، اخـالل در عمـل ديگـران درسـت     . اما بايد ميدان مسابقه بقا باشد   .  بقا باشد  اجتماع نبايد ميدان تنازع   
 . نيست، اما كوشش براي تقويت خود صالح است

 الزمه تحول اساسي اجتمـاعي از مسـابقه در تخريـب بـه              ،    بدينقرار تعاون بقا و نفي تنازع بقا يا به تعبيري رساتر طرد زورمداري            
چنين است وقتي معلوم مي شود كه اصول اسالم ترجمان موازنه عدمي يـا بـه تعبيـر نويسـنده                    . بقه در سازندگي و تعاون است     مسا

روشن مي گردد كه . تعاون بقا هستند، روشن مي گردد كه اسالم روش بسط و تعميم آزاديهاست و استبداد مطلقاً ضد اسالمي است             
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چرا كه ناگزير مي شود عـدالت را بـر          .  چاره جز ضديت با اسالم ندارد      ،تبداد برقرار كند  نيز وقتي بخواهد اس   » مرجع تقليد «حتي  
 .و مستحق اعدام بگرداند و حقوق فطري را منكر شود» باغي با غين«اساس توازن قوا تعريف كند و مخالف خود را ظالم و 

 )172 و 171صص (مؤلف مي نويسد 
 عدل به توازن است و اما       ،كند بنابرتفسير زام در قبول حقوق فطري ايجادنمي     سئله تبعيت احكام از مصالح را افاده مي نمايد و ال          اصل عدل فقط م   

توضيح اينكه عدالت را به سـه نحـو مـي           . اعتراف به حقوق فطري نيز الزامي است      » اعطاء كل ذي حق حقه    « عدل به    ،بنا بر تفسير  
 :توان تفسير كرد

 ... و با همه بطور مساوي رفتار كردن  تساوي -الف
شـود كـه در      در اين تفسير منظور اوليه اجتماع است و به فرد از آن جهت نظر مي              :  توازن و رعايت تناسب و تعاون اجتماعي       -ب

نات هم  بنا براين نظر به يك فرد به تنهايي موضوع عدل و ظلم نيست و عدل و ظلم در مورد حيوا                   . سازمان اجتماع بكار رفته است    
 .معني ندارد

يـن حقـوق را برسـميت مـي     اين معني مبتني است بر به رسميت شناختن حقوق طبيعي و مـا البتـه ا        :  اعطاء كل ذي حق حقه     -ج
 ... تنها با فلسله اجتماعي اسالمي است كه مي توان حقوق فطري را پايه  گذاري كرد شناسيم و 

تـوان از    بنـابراين واليـت را نمـي      . قوق بدليل فطري بودن قابل سلب نيستند         بدينقرار انسان داراي حقوق فطري است و اين ح        
بنابراين نمي توان مالكيت شخصي بر كار را سلب كرد و بنا براين نمي توان مالكيت جمعي بر زمين و فضا            . اعضاء جامعه سلب كرد   

بنابراين رشد، فطري انسان است     . تبديل كرد و منابع موجود در آنها و ماشين و دست آوردهاي علمي و فني را به مالكيت شخصي                  
 .اين محروميت فقر مي آورد و فقر وابستگي و اسارت در پي دارد. و نمي توان انسان را از رشد محروم كرد

 ):205 و 204صص (مي نويسد 
ر مسلمان تسـلط و     لمان ب اسالم مي خواهد كه غير مس     . اد سالم غير قابل تأمين است      اسالم، هدف هاي اسالمي بدون اقتص      از نظر     «

و دستش به طرف غيرمسلمان دراز نباشد       . اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد           . نفوذ نداشته باشد  
 .واال نيازمندي مالزم است با اسارت و بردگي

بي نياز از هر كه گردي با او برابر خواهي شد و .  خواهي بود محتاج هر كه شوي اسير او       ) : جمهتر(    علي عليه السالم مي فرمايد      
 »هر كه را مورد نيكويي و احسان خود قراردهي، فرمانرواي او خواهي شد

   دو روش افراطي و تفريطي بچشم مي خورد، يكي اساساً ارزش سالمت بنيه اقتصادي را درك نمي كند و طرفـدار فقـر اسـت و                  
 عيب است و اگر هم بـراي        اوالً براي فرد هم به يك معنا      . ستبراي جامعه هم عيب ني    خيال مي كند همينطور كه فقر عيب نيست،         
 » ...فرد عيب نباشد، براي اجتماع عيب است 

فقرستايي از بنياد ضداسالمي است     . بلكه هدفهاي اسالم بدون اقتصاد سالم تحقق پيدا نمي كند         » اقتصاد مال خر نيست   «    بدينسان  
 .ت بعنوان روش اصلي حكومت مالزمه پيدا مي كند و سرانجام نيز به بن بست مي رسدو با فشار و قهر و خشون

 )237ص : (مي نويسد
ه ايـن   كبل. ايجاد امنيت واقعي و آسايش در امور زندگاني تنها از انتظامات پليسي و افزودن نوع جرائم و كيفرها ساخته نيست                        «

 قضائي و تطور و تجدد در رويه دادگاه ها به تناسب اوضـاع و احـوال متغيـر و                    اصالحات وابسته به نهضت علمي و انقالب فكري و        
 .مقتضيات مدنيت جديد مي باشد

شـعور  چون بالضروره احتياجات متغير است و       . از همينجا لزوم پيدا مي كند مبناي فلسفي حقوقي اسالمي را مي توان فهميد                  ... 
 »...ماند كه به شكل يك روح و قوة حياتي باشد  وقتي مي تواند همه جا و هميشه ثابت بثابت

نباشـد و در برداشـت از روايـات         ) توازن قوا و يا عـدم تـوازن قـوا         (   سخن مؤلف اينست كه شعور ثابت اگر همان مبناي فلسفي           
 بر صحت اين نظر   تجربه اي كه در كشور ما جريان دارد       . خالصه گردد، با احتياجات متغير ناسازگار مي شود و فاجعه ببار مي آورد            

 . اقواي دليل است
 :   با اين بحث و توضيح درباره مباني نظري مطهري در قلمرو اقتصاد، بر خوانندگان روشن مي گردد كه

 .  چرا رژيم مالتاريا كتاب را جمع آوري كرده است-
جتهاد بر جستجوي راه هايي بـراي         با جمع آوري كتاب، در واقع قدم تازه و مهمي در انسداد باب اجتهاد بخصوص وقتي بناي ا                  -

 .بيرون رفتن از بن بست ها و حل تضادهاست، برداشته است
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 وقتي اين نظرها با نظرهايي كه در كتابهاي اصول راهنماي اسالم و موازنه ها و اقتصـاد توحيـدي و كـيش شخصـيت و تعمـيم                            -
يم از بن بست ها و تضاد ها بيرون برويم راهي نيسـت جـز               شن مي شود كه اگر بخواه     واظهار شده اند، مقايسه گردد، ر     ... امامت و   

 .اينكه اسالم را بر اساس اصول آن استوار كنيم و آنرا از غرب زدگي ديرين يعني باور مطلق به توازن هاي قوا رها گردانيم
چرا دو  . گيرد  حمله قرار مي       اين واقعيت است كه معلوم مي كند چرا از هر سو و بيشتر از همه از سوي مالتاريا، بني صدر مورد                    

سال است همه زورپرستان، لبة حمله بي وقفه خويش را متوجه او كرده اند، زيرا مي دانند كه براي بيرون رفتن از بن بست هـا و                           
 .تضادها و بناي جامعه جديد با تمدني نو راهي جز راهي كه مطهري را در مقام اجتهاد، بخود خوانده است، وجود ندارد

  ورچيان چه خواهد گذشت، وقتي شب تيره استبداد جاهل بسر آيد؟بر سانس
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 بن بست و راه
 و طالقاني، در ميان     او و شريعني  ..  در كدام راه افتاد         در بحث از نظرهاي مطهري ديديم، كه وي براي بيرون رفتن از بن بست،             

 وقتي او به پاريس آمد، روزي به نزد بني صدر رفت و درباره سه               در روزهاي انقالب  .  او با شريعتي مقابل شد     ،در زندگي . ما نيستند 
 ):1(موضوع با يكديگر بحث كردند 

به او كرده بودند    ) به مناسبت مرگ شريعتي   ( تضاد و عدالت و ناراحتي و گله اش از حمالتي كه در شماره مخصوص مكتب مبارز                 
 ).هستندكساني كه امروز وكيل و سفير و مشاور فرهنگي رژيم خميني (

 .از دو نوع اسالم حرف مي زند، اسالم فيضيه و اسالم بني صدر) از نو در جلسات اخير مجلس خبرگان(    امروز مالتاريا به تكرار 
مطهـري  .     در حقيقت دو نوع اسالم وجود دارد، اسالم محمد و اسالم يوناني زده اي كه امروز كارش به بن بست كشيده اسـت                      

بود سرانجام پس از يـك دوران سـتيز عقـيم در            » فلسفه اجتماعي اسالم  «ي، روحاني و كسي كه در پي جستن         فيلسوف، مبارز سياس  
اهللا در جـا مـي زننـد، در بـن بسـت              فضـل  آنها كه در مشروعه شيخ    . همان راه افتاد كه طالقاني و شريعتي و بني صدر افتاه بودند           

 ... و » امداد غيبي قابل فيلم برداري«و » وقرائتي ش«، »گيالني شو«: كارشان به ابتذال كشيده است
سارتر، در واپسـين روزهـاي   :    و در غرب، در جايي كه فلسفه يوناني باليده و رشد كرده نيز كار به بحران و بن بست كشيده است                   

في همسر خويش   آلتوسر فيلسوف شهر كمونيسم معاصر، در يأس فلس       . زندگي، راه بيرون رفتن از بن بست را روي آوردن بخدا ديد           
امروز شـدت بحـران،     .. را خفه كرد و اينك در آسايشگاه رواني بسر مي برد، لوالنزا، خود را از پنجره ساختمان بلندي فروافكند و                     

و نزديك به تمام فيلسـوفان جانبـدار ديالكتيـك          . روشنفكران را به سكوت واداشته و بحث از اين سكوت بحث روز اروپائيان است             
 . ستي آن پي برده اند، و در پي راهي براي بيرون رفتن از بن بست هستندتضاد، به نادر

 50    كارودي، فيلسوف كمونيست، رئيس مؤسسه علوم ماركسيستي و عضو پيشين كميته مركزي حزب كمونيسـت فرانسـه پـس از                     
سـير فلسـفي و علمـي خـود را     ) ژوئيـه  30(سال كار علمي، راه بيرون رفتن از بن بست را در اسالم مي يابد و در روزنامه لومونـد                  

 :اينطور شرح مي كند
 چرا مسلمانم؟: روژه گاردي

 يكـي از برهـه هـاي    1933سـال  .  و به عضويت حزب كمونيست فرانسه در آمدن را برگزيدمه     بيست ساله بودم كه مسيحي شد     
 . ه هيتلر به قدرت مي رسيدكسالي بود . فته بودزماني بود كه بحران اقتصادي بسان طوفان اروپا را در ميان گر. تراژيك قرن بود

ه ضرور و مكمل مي رسيد چـرا كـه در جهـان             كبل.    اين انتخاب دوگانه، مسيحي و كمونيست شدن، بنظرم هيچ متناقض نمي آمد           
ـ  . پوچي و دلهره، دست آويختن به دين ابراهيم، به پيام مسيح، معنايي به زنـدگانيم و بـه تـاريخ مـي داد                     ال، فقـدان  در همـان ح

دكترين اجتماعي مسيحي واقعي و سياستي مسيحي كه مبارزه با اضطراب و وحشت را ممكن گرداند، سبب شد كـه در ماركسيسـم                       
طرحي كه فائق آمدن بر تضـادهاي     . روشي را سراغ كنم كه ابتكاري تاريخي براي تدارك طرحي اجتماعي را ممكن مي ساخت              

 .در آن زمان حزب كمونيست مصمم ترين خصم سرمايه داري و نازيسم بود. ي گرداندرا ميسر م) سرمايه داري(كشنده نظام 
اين انتخاب سبب شد كه در مسـائل  :      من نه از اين انتخاب دوگانه متأسفم و نه از آن در برابر احدي احساس شرمساري مي كنم              

بر ضد فاشيسم، بـر لـه جمهوريخواهـان در جنـگ            : ننده براي آينده و اميد مبارزه مي ك       ك در كنار كساني قرار بگيرم       ،بزرگ قرن 
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 توقيف و به مدت سـه سـال در          1940جنگي كه در آن شركت جستم و بسال         (اسپانيا، بر ضد محور نازيسم و فاشيسم در جنگ دوم           
 .در تالش براي رنسانس فرانسه بعد از جنگ و در مخالفت با جنگهاي استعماري) زندان و اردوگاه بسر بردم

ديشمندان ديگر خود را بدان قانع كردند كه دلهره و اضطراب قرن را بازگو كنند و از آن اين نتيجه را بگيرنـد كـه زنـدگي                               ان
مـن مسـيحي   . »جهنم، ديگـران هسـتند  «و مي افزود » زندگي، هيجان بي فايده اي است  «: سارتر مي گفت  : پوچ و بي معني است    

، بر اساس فرضيه اي كـه       منو. نبودند» جهنم« برايم ديگران    كمونيست بودم و  . نكردمباور  » هيجان«هيچگاه به پوچي و اين      وبودم  
مـا در   . خالصه كنـد  » تصادف«و  » ضرورت« زيست شناسي بارور از آب در آمده بود، مي خواست حماسه انسان را در                هدر محدود 

سرنوشـتي ارادي داشـته و    حيات و تـاريخ،  هق كمقابل، با  نظر او و ماركس و تيالرد دوشاردن هيچگاه از اظهار اين سخن و تصدي      
 . و جهت و هدف است، بازنايستاديمداراي معنا

 و جهـت و هـدف و مبلـغ          امو خود را پيامبر فقدان اين معنـا       ك.  و جهت و هدف مبارزه كرديم          ما براي آن سرنوشت و اين معنا      
و مـا دون كيشـوت   ) 2(بـود  » سيزيف خوشبخت«د مي كرد تنها چشم انداز ريشخندآميزي كه به ما پيشنها     . مي ساخت » بيهودگي«
بـه گفـت و شـنود       ) كه كوشش گران را در كام مي كشيدند       (م و بر ضد بادهاي مخالف و لجه هايي          يدرا بر سيزيف ترجيح دا    ) 3(

 در كـار نيايـد، نـه    )رابطه انسـان بـا خـدا      (با اين يقين كه اگر بعد تعالي و خداجويي          . ميان مسيحيان و ماركسيست ها ادامه داديم      
و اگر دين، از سياست جدايي بخورد و آنرا براي سزار بگذارد، هرگـز نمـي                . سوسياليسم و نه جامعه انساني واقعي بوجود نمي آيد        

 .توانيم به قدرت شگرف و مهيب دانش ها و فنونمان جهت و هدفهاي انساني ببخشيم
خـدا  «و در ايـن بـاور كـه         » آلتوسر«با  » ي است كه ساخت ها آراسته اند      انسان آدمك بي اختيار صحنه ا     «    من در ا ين نظر كه       

 .و در اين ادعا كه انسان مرده است، با نوكلت، هم باور نشدم» واهانيان«با » مرده است
كردنـد اتحـاد        حتي از افشاگري در كنگره بيستم حزب كمونيست روسيه شوروي تا اشغال پراگ برغم اموري كـه آشـكار مـي               

ر شوروي سوسياليسم نيست، حتي بعد از آنكه نتيجه كار شوراي كليسا روشن گرداندند كه كليسا اميد بزرگ به انطباق سنت                     جماهي
مسيحي با واقعيت هاي روز كه رهنمود پيامبرگونه پاپ ژان بيست و سوم بود را تحقق نمي بخشد ما، يعنـي مـن و بـرادرم و دوم                            

ارزان دنياي سوم، از كوشش، كوشش با تمام قوا، براي اينكه اين دو انتهاي زنجيـر را بهـم                   هلدر كامارا و گروهي از مسيحيان و مب       
 .نزديك كنيم فروگذار نكرديم

، گرچه در شكلي خيالي و نسبي و مبهم، بما فهماند كه رشد اقتصادي بلحاظ موفقيت هـايش بسـيار خطرنـاك تـر                        1968    جنبش  
 .و فرهنگ را در فن ساالري تباه و فاسد مي كرد» توازن ترور و وحشت«ست را در ن هدفهاي انساني، سياتاست تا بلحاظ نداش

 گفت و شنودي كه خانگي شده است
     بر من مسلم مي شد كه گفت و شنود مسيحي با  ماركسيست كه مدتي دراز براه انداز و مشوقش بودم، با همـه پراميـد بـودنش،                            

گفت و شنود ميان فرهنگ ها را پيش كشيدم كه بـا كـار اول تنـاقض نداشـت بلكـه                  ،  1974در سال   . خانگي يا بهتر، غربي مي شد     
. مسائل ما جهاني هستند و جز در مقياس جهان و با مشاركت جهانيان حل شدني نيستند           . دامنه آنرا تا مقياس جهان گسترده مي كرد       

غرب زده بوده اند، بايد در صـدد يـافتن و بنـاي             با پرس و جو كردن از خِرَدهاي سه دنيايي كه مدتهاي بس دراز استعمار زده و                 
 .ميان انسانها و ميان انسانها و طبيعت مي شديم) و از رهگذر آن(روابط ديگري ميان انسان و خدا 

اين آگاهي از راه كشفي ناگهاني انجام نگرفت،        .    بهنگام مطالعه فرهنگ هاي غيرغربي بود كه من به توانائي هاي اسالم پي بردم             
 بعد از ديدار تعيين كننداي با شـيخ         1946چرا كه اولين رساله شوق  آميز درباره تمدن عربي اسالمي را در              . ي بدست آمد  تدريج

 .اسالم را پاسخ سئوالهاي زندگانيم مي يافتم. ابراهيمي نوشتم
 : است پاسخ روشن و جامع، اسالم   در سه مشكل اساسي، براي وجدان نقاد اين قرن

در قـرآن، موسـي و      . بلكه گفت ما را به دين ابـراهيم مـي خواننـد           .  هرگز ادعا نكرد كه دين تازه اي بنا مي نهد          محمد پيامبر،  -1
دنيا در قرآن مي تواند بعد فرا و خداجوئي را در وحدت سنت هاي يهود و مسـيحيت و اسـالم بـاز                       . عيسي، پيامبران اسالم هستند   

 .يابد
، تحقيق در علت ها و      )4(دانش مسلمانان در ايام اعتال، در دانشگاه كردو         . ي جدا نمي كند   اسالم علم را از عقل و عقل را از وح          -2

و علم پرستي و فن در فن سـاالري         ) اسطوره علم (و اين امر سبب مي شد كه علم در          . اسباب را از تحقيق در هدفها جدا نمي كرد        
» چرائـي «در آورد بلكه    « چگونگي«تنها سر از    آن مي داشت تا ن    ا كه محقق را بر      چر. و سياست در ماكياوليسم، منحط و تباه نگردد       

بدينسان علم و فن مي توانست در خدمت شكوفائي انسان قرار بگيرد، علم و فني كه اينـك در خـدمت تمـايالت                       . را نيز پي جويد   
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ا دانش و نه با عقل ستيز و        اما وحي نه ب   . خودكامه و عنان گسيخته و قدرت مداري گروه هاي اجتماعي و ملت ها قرار گرفته است               
 علـم و خـردي   ،ايمـان : تقابل نمي جويد بلكه به آنها كمك مي كند تا بحدود خود پي ببرند و اصول موضوعه خود را اندربيابنـد       

 .كران ناپيدا است
 هماننـد   طـرح و حـل كنـيم، بـدون آنكـه          ) روابط ميان دو بعـد انسـان      (اسالم امكان مي دهد، مشكل روابط دين با سياست را            -3

 .مخلوط و يكي كنيم) روابط ميان دو بنياد يا  نهاد(اروپاييان و بيشتر فرانسويان، آنرا با روابط كليسا و دولت 
اين اسالمي كه آنرا كمال مطلوب مـي شـماريد كجـا حـاكم اسـت؟      .      از من خواهند پرسيد كه اين اسالم در كجا وجود دارد      

 در جايي هست در كتاب ها و قلب هاي انسانهاست و گرنـه بـر هـيچ جامعـه اي حـاكم                       اگر. پاسخ من اين است كه در هيچ كجا       
. همانطور كه جامعه سوسياليستي وجود ندارد     . همانطور كه نه در گذشته و نه امروز جامعه مسيحي نيز وجود نداشته و ندارد              . نيست

ـ               » مـن «اي شخصـي مـا بـراي  بـدر آمـدن از پايبنـد                اما اين امر مانع از آن نيست كه مسيحيت و ماركسيسم خميرمايه زندگاني ه
وي مي جويد به پرواز درآييم و آينـده اي           حقيرمان و اصول تنظيم كننده تنازع هايمان بگردد تا در افق تاريخي كه بر دوام در               

 .با چهره انساني، بناگذاريم
چرا كـه اسـالم بمعنـاي كارپـذيري         . ست    اين است معني انتخاب دين توحيد، توحيدي كه در عين حال اخالق و روش عمل ا               

 .پاسخي فعال و آزاده و مسئول. بمعناي استسالم نيست بلكه پاسخ به نداي خداوندي است. نيست
. بلكه رسيدن به جايي است كه همـواره در جسـتجويش بـوده ام             .     براي من، قبول اسالم، بمعناي انكار مسيحي و ماركس نيست         

از سد طعنـه هـا و تهديـد         . يك عمل مي شوند   . هنري و عمل سياسي و عمل ديني، يكي مي شوند         نقطه اي كه در آن عمل ابداع        
گذشتم و همانطور كه نوشتم با كمال شادكامي در هفتادمين سال زندگي، به رؤيايي كه در بيست سالگي بـدنبالش رفـتم، وفـادار                        

 .ماندم
*** 

...) تـوازن قـوا تنـازع بقـا و          (ونيست، هر دو گرفتار ثنويـت يونـاني          كم –     بدينسان دو فيلسوف، يكي مسلمان و ديگري مسيحي         
هر دو به اين . توحيد به مثابه باور به خدا و بيرون رفتن از توازن قوا  . سرانجام راه بيرون رفتن از بن بست را توحيد اسالم مي يابد           

بـدون رابطـه   . راه موازنه عدمي است. ت نمي بردنتيجه مي رسند كه توازن قوا، راهي جز به تخريب كامل و انهدام انسان و طبيع         
همان انديشـه بـزرگ همـه قـرون كـه در            . انسان با خدا، انسانها نمي توانند از توازن قوا و از تضاد قوا به تعاون نيروها گذر كنند                 

كه در ايـن فرصـت بـه         باري بناي ما بر اين نيست       . به تفصيل شرح شده است    » موازنه ها «، در تضاد و توحيد و در        »اصول راهنما «
مي خواهيم مطالب زير را با چهار گروه زيـر در ميـان   . شرح اين امور بپردازيم و نيز كاري به شخصيت مطهري و گارودي نداريم       

 :بگذاريم
بـه شـما مـي      . گروه اول، به شما كه با اميد، تالشهاي فكري متفكران معاصر نظير طالقاني و شريعتي و بني صدر را پـي گرفتيـد                       -1

اين تالش علمي، در بحبوحه بحران علمي و ايـدئولوژيك، راهـي            . گوييم كه از لحاظ علم و تئوري پيروزي اين خط كامل است           
نه تنها به اين دليل كه مطهري و گارودي و هر متفكري كـه بخواهـد از بـن بسـت بدرآيـد،                  . براي بيرون رفتن از بن بست جست      

ـ    . ين پيروزي كامل اسـت    ، ا 1357 بهمن   22گرف انقالب ملت ما در      بدين راه مي افتد، بلكه به دليل پيروزي ش         ت لادر حقيقـت اص
. بيرون رفتن از بن بست را بايد با سلب اصالت از زور آغاز كـرد             . زور، خود بن بست است، در آن ماندن، ماندن در بن بست است            

. يد انقالب را به راهي كه در آن بود بـاز گردانيـد            بنابراين بر تالش خود صد چندان بيفزاييد حال و آنيده از آنِ شما است، بكوش              
 .بزرگ انقالب بشماريد و با گردي و پهلواني از آن پيروز بيرون رويداستبداد مالتاريا را يكي از خان هاي هفت خان حماسه 

و ) واليت فقيـه  (دس   گروه دوم، جواناني كه از روي باور خود را مكتبي مي دانند و گمان مي برند زور دو نوع است، زور مق                       -2
اما در اينجا ميخواهيم آنها را از اين واقعيت بياگاهانيم كـه اگـر براسـتي جانبـدار                  . سخن آنها بسيار است   . زور نامقدس و طاغوتي   

چـرا كـه معنـي      .جدايي ناپذيري دين از سياست هستيد، بدانيد كه بايد مبارزه كنيد تا روحانيت بمثابه بنياد از دولت جـدا شـود        
در ايـن صـورت، قهـر و زور از ميـان     .  ناپذيري دين از سياست اينست كه انديشه و عمل با باور عمومي آدمي يكي گـردد  جدايي

 . برمي خيزد و بحث آزاد جاي آنرا مي گيرد
احثـه  پس راهي كه مي ماند تحمل يكديگر و مب        .      در حقيقت همه مي دانيم كه باور عمومي يا ايمان را بزور نمي شود تغيير داد               

 دين از   ،اما وقتي معني جدايي ناپذيري دين از سياست سلطه روحانيت بر دولت شد، يعني روحانيت قدرت اجرايي گرديد                 . است
وقتـي  . اين سخن ره آورد تجربه تمامت غـرب از رابطـه كليسـا و دولـت اسـت                 . سخن گارودي را بشنويد   . سياست جدا مي شود   
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مـنحط  )  ماكياوليسم خميني را شرح كرده ايم      ،پيش از اين در توانايي و ناتواني      (يسم  روحانيت قدرت مي شود، سياست در ماكياول      
به سخن ديگر، عقيده ديگر راهنماي عمل نيست، بلكه قدرت حـاكم            . مي گردد، و وقتي چنين شد، دين از سياست جدا شده است           

 .گرداند عقيده را ابزار توجيه خويش مي!!) به اعتبار ثانوي(
 آغاز تاريخ غرب زدگي فراماسونهاي ايراني، شعار جدايي دين از سياست را به ايران آوردند بدون اينكه بگوينـد در                          بدانيد در 

كسـي  . و مقصود جدايي كليسا از دولت اسـت       ) چرا كه كليساست كه هويت ديني افراد را تعيين مي كند          (غرب  دين يعني كليسا      
سوسياليسم و كمونيسم و    ( از عمل جدا كرد، پس اينهمه احزاب مسيحي و غيرمسيحي            نيز نمي دانست تا بپرسد اگر ايده را مي توان         

چگونه تشكيل شده اند؟ فراماسونها مي خواستند مردم كارپذير شوند و مطيع و رام، رنگ و بوم خود را بدلخواه غرب زده هـا                        ...) 
 .ت آنچه گذشتايران يك قرن قرباني تجربه اين فريب بزرگ شد و بر او گذش. تغيير بدهند

شـما مسـئول هسـتيد، تجربـه        .     اينك خميني از آن فريب بزرگ سود مي جويد و شما را از جدايي دين از سياست مي ترسـاند                   
خود موضوع و عامل اين تجربه ايد، آيا تصديق نمي كنيد كـه ديـن از سياسـت جـدا                    . حكومت و واليت فقيه را زير چشم داريد       

كه دين از سياست جدا شده است، نترسيد، مطمئن باشيد كه سلطه روحانيت بر دولـت، انديشـه                  شده است؟ اگر تصديق مي كنيد       
اي يوناني است كه نخست كار كليساي مسيحي را به بن بست و تباهي كشاند و از كليسا به اسالم راه جست و  اينك مي بينيد چـه                             

فردا، فرداي انتقام نيسـت، فـرداي       .  در توحيد، با هم برادر بشويم      .از آينده نترسيد به راه خدا بياييد      . به روزگار اسالم آورده است    
اين دروغ را  باور نكنيـد كـه         . تجربه تلخ جدايي دين از سياست را ادامه ندهيد        . از فريب مالتاريا بدرآييد   . آشتي و برادري است   

ايـن همـان    . اهاي ضد و نقيض اطاعت كنيـد      فقيه هر روز بنا بر مقتضي آن روز مي تواند فتوايي بدهد و شما ناگزيريد از اين فتو                 
اگر مي خواهيد دين از سياست جدا نشود، بايد فكر و عمل سياسـي را تـابع اصـولي بگردانيـد كـه                       . جدايي دين از سياست است    

 .همانسان كه يك كمونيست، يك دمكرات مسيحي، يك سوسياليست چنين مي كند. اساس باور ديني شما را تشكيل مي دهند
در اينجـا نمـي     . وم، شما كه دشمني با اسالم را رويه خويش ساخته ايد و جدايي دين از سياست را شعار قرار داده ايد                     گروه س  -3

م كه يك قرن و بيشتر دشـمني و نتـايج   مي خواهم بپرس. اين دشمني است بحث كنيم   خواهم از بن بست هاي فكري كه محصول         
از راه دشـمني  » باور«كه در آنيم بدست آورد ايد؟ آيا هنوز پي نبرده ايد با نابودكننده اش كافي نيست؟ چه نتيجه اي جز وضعي      

روي سـخن بـا     . ستنمي توان برخورد كرد؟ بهر رو ما را با آنهايي كه در پي قدرت طلبي هر كاري را مجاز مي شمارند، كاري ني                      
سـخن  . ز روي دانـش نيسـت و فريـب اسـت    گوييم اين سـخن ا  به آنها مي. دايي دين از سياست باور دارندكساني است كه به ج 

ن شعار به مالتاريا خدمت مي كنيد و اجازه مـي دهيـد كـه               شما با آ  . انيت از دولت جدا گردد    درست اين است كه بخواهيم روح     
 .آنها ميليونها هموطن مسلمان شما را بترسانند

 .ا تجديد نمايندبترسانند از اينكه ضد دينها از نو حاكم بشوند و خاطرات سياه دوران پهلوي ر
در غرب احزاب سياسي بر اساس ايدئولوژي پديـد آمـده و دوام             .     شما مي دانيد كه ايده و باور را از عمل نمي توان جدا كرد             

اگر قرار باشد باور از سياست جدا شود، هيچ حزبي بر جا نمي ماند و هيچ                . از احزاب مسيحي تا كمونيست وجود دارند      . آورده اند 
مراد آزاديخواهان اروپايي از اين جدايي، جدايي كليسا از دولت بود، چرا كه وقتي كليسـا دولـت          . ممكن نمي شود  عمل سياسي   

هر بار كه عقيده با بنياد يكي بگردد و بنياد قدرت اجرايي يا دولت را در دست بگيـرد،                   . شد، بساط تفتيش عقيده را براه مي اندازد       
در قـرون وسـطي واليـت كليسـا و در دوران معاصـر،              . تيش عقيده گسـترده مـي گـردد       عقيده از سياست جدا مي شود و بساط تف        

بنـا بـر ايـن، بياييـد بـا هـم            . استالينيسم و نازيسم و فاشيسم و اينك حكومت واليت فقيه، تجربه هاي گوناگون اين واقعيت هسـتند                
 . دولت مبارزه اي متحد و پيروز كنيمهمپشتي كنيم و با پرده دري از فريب، در راه جدايي روحانيت بمثابه بنياد از 

 مي رويد، بنام روحانيت، شريعتي تكفير شد و طالقاني دق مرگ شد و بنـي  اگروه چهارم، شما روحانيون كه در بن بست به قهقر         -4
 اين بود آن رؤيايي كه در پي تحققش بوديد؟ ! و شما قصاب شديد... صدر باغي با غين شد و مجاهد منافق شد و 

يد، اما  رحق انتخاب انتخاب شدن به مسئوليت هاي گوناگون را دا         .  حق فعاليت سياسي را داريد     ،ا بعنوان روحاني و مسلمان    شم     
 .حق را به حق دار برگردانيد. اين حق از آن جمهور مردم است. حق واليت نداريد

مسئول نيسـتيد؟ روي سـخن مـا بـا شـما روحـانيون          در كارهاي مالتاريا شريك نيستيد اما چرا ساكتيد؟ مگر شما            مي گوييد شما       
  را  شما چـرا راهـي     ؟صادق است، اينك نتايج غرب زدگي ديرين خود را بصورت حكومت مالتاريا مي بينيد، چرا درنگ مي كنيد                 

 ؟:كه مطهري رفت نمي رويد؟ جاي شرمساري نيست كه
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رجايي علم ندارد عقل دارد و شما علـم         : اب به بني صدر گفت    در خط (خميني به تقليد از فلسفه يوناني، عقل را از علم جدا كند              -
 به اسالم برسد و بگويد، جـدايي علـم و   ،محصول همين فلسفه و فرهنگ در راه رهايي از آن  » گاردي«و  ) داريد ولي عقل نداريد   

 .ده استعقل يكي از مشكل هاي بزرگ همه قرنها، از جمله مشگل بزرگ قرن ما است و اين مشكل در اسالم حل ش
شما كارها و نوشته هاي مؤلفان زمان و دوره خود را بخوانيد، ببينيد چه كساني اين مشكل را حل كرده اند و از خـود بپرسـيد                                
 نيست كه بدست خميني از اسالم انتقام مي كشد؟» ضداسالم«اين 
گم نيستند، اگر امروز حرفي زدند و فردا ديدنـد          امام د «خميني بنام واليت فقيه، دين را از سياست جدا كند و رفسنجاني بگويد               -

و گاردي بگويد اسالم دين را از سياست جدا نمي كنـد و             ) يعني همان ماكياوليسم  . (»مصلحت است خالف آنرا بگويند، مي گويند      
 عمل هنري و عمل ديني و عمل سياسي در اسالم يكساني و يگانگي مي جويند؟

پروردة فرهنگي كه بر بنيـاد تضـاد قـوا،          » گاردي« بدهد و استبدادي چنين سياه برقرار سازد و          خميني بنام اسالم به زور اصالت      -
باليده و گسترش يافته است، فرياد برآورد كه اين فرهنگ در موفقيت هايش بيشتر خطرناك است و فاصله اش را تا انهدام نزديك                     

 تر مي گرداند؟

از آن سو، وقتي مي خواهند از بن بست بدرآيند، براه اسالمي            » گاردي«ي عالم و        از خود بپرسيد، چونست كه مطهري از اينسو       
شرح شده است و خمينـي بنـام اسـالم نويسـنده ايـن كارهـا و                 » موازنه ها «و  » تضاد و توحيد  «و  » اصول راهنما «مي روند كه در     

ار و اخطار، كـه سـكوت را بشـكنيد، سانسـور را             جانبداران اين خط را منحرف و محكوم به اعدام مي شناسد؟ بار ديگر به شما هشد               
) شريعتي و طالقـاني   (» مردند« روحانيت يا    مآنها كه نان اسالم را نخوردند و به خاطر اسالم، انديشيدند و مبارزه كردند، بنا              . بشكنيد

سازيد، خوانـدن   ها  رنان زدگي   خود را از يو   ...) صدر و    بني(و يا در مهاجرتند     ) هزاران پير و جوان و زن و مرد       (و يا اعدام شدند     
كارهاي شريعتي و بني صدر را ممنوعه و گناه نپنداريد، صواب و ثواب بشماريد و راضـي نشـويد در آتـش بيـدادي كـه مالتاريـا                            

 .!برافروخته است خود و نسلي را تباه بگردانيد
گيري هاي   ين تجربه هاست، اينست كه از انتقام      معني رشد و ارتقاي وجدان ملتي كه در كار بزرگ تر          . !    شما نيز از فردا نترسيد    

. دمد، سپيده اميد و آشـتي باشـد   كور عبرت گرفته و مي خواهد كه شب تيره و خشونتهاي كور به پايان برسد و سپيده اي كه مي             
 . شجاع باشيم و بكوشيم در اين سپيده، آزادي و استقالل و رشد، در اسالم، آشتي و يكساني بجويند

 :پاورقي
رژيم مالتاريا شرحي سراپا دروغ از قول مطهري درباره اين ديدار منتشر كرده است و از جمله آورده است كه درباره واليـت         -1

حقيقت آنست كه در اين باره هيچ بحثي صورت نگرفت، چرا كه در آن وقت فكـر واليـت فقيـه                     . فقيه في مابين بحث شده است     
و اگر فرض شود چنين مباحثه اي انجام گرفته اسـت، اينـك             . ور مردم مي شناخت   خميني خود واليت را از آن جمه      . مطرح نبود 

در دست است، مالتاريا چه مي گويد؟ مطهري انديشه بني صدر را نپذيرفته است؟ حـق اينسـت                  » مباني نظري اقتصاد اسالمي   «كه  
 تضاد انتقـاد كـرد و در نتيجـه تعريـف            بني صدر نظر مطهري را درباره     . كه گفتگو درباره كتاب عدالت الهي مطهري انجام گرفت        

بـا  » مباني نظري اقتصاد اسـالمي «و اينك بر اهل تحقيق است كه نظر فعلي مطهري را در . عدالت را بر اين اساس، نادرست شمرد 
 .اظهار كرده است مقايسه كنند و راست را از دروغ بازشناسند» عدل الهي«نظري كه او در 
بنـي صـدر بـه او گفـت         . او گله داشت كه در شماره مخصوص مكتب مبارز به او حمله شده است             . تي نيز بحث شد       درباره شريع 

حداقل سخني كه مي توان زد اين است كه او جرئت انديشيدن بخود داد و از                . ظلمي كه در حق شريعتي شده است عظيم است        
او پس از شـرح طـوالني وعـده كـرد جبـران             . ديدشما در حق اين متفكر ظلم كر      . اسطوره ها نترسيد و راهي به افقي تازه گشود        

 .از خدا مي خواهيم تحول فكري او را جبران تلقي كند و او را مشمول رحمت خويش بگرداند. مافات كند
 سيزيف شخصيت افسانه اي است كه پس از مرگ محكوم شد سنگ بزرگي را به قله كوهي برساند و از آن بلندي در جهنم ها                          -2

اي تشـبيه مـي كنـد كـه          كامو نويسنده فرانسوي، انسان را به اين پهلوان افسانه        .  اين سنگ از بلندي فرو مي افتاد       و هر بار  . بيفكند
 .كنايه از آنكه زندگي، تكراري بيهوده است... سنگ را به قله مي رساند، اما بيهوده است، سنگ فرو مي غلطد و 

 ... يابد و   ولو در عالم خيال، از اين پيروزي به آن پيروزي دست مي همان پهلوان پنبه خودمان باشد، مثلكه» دون كيشوت «-3
 .دانشگاه كردو در اين شهر واقع بود. ، در اسپانيا واقع و پايتخت سلسله امويان اسپانيا بود)كردوبا( كردو-4
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 در چرايي سكوت -33 
 

آن بحث اينكه پـس از      . ساسي ديگري كامل مي كنيم    مطهري و گارودي انجام داديم را  با بحث ا             دو بحثي كه درباره نظرهاي      
انـد و اينـك چرائـي       بخصوص روشـنفكران چـپ دم از سـخن فروبسـته           ،، روشنفكران »بحران ها «دو دهه گفتن و نوشتن درباره       

اين بحث از محافل روشنفكري بيرون آمده و جنبه عمـومي و همگـاني پيـدا كـرده                  . سكوتشان خود موضوع بحث گرديده است     
از جمله روزنامه لوموند بحث در اين باره را گشود و روزها و روزها، روشنفكران چپ و راسـت دربـاره علـل ايـن سـكوت                        . است

 پيرو جوان ده ها مقاله در اين        ،هاي احزاب و نيز فعاالن سياسي      ه شناسان، ايدئولوگ  عآكادميسين ها، فيلسوفان، جام   . مقاله نوشتند 
 :اند د، پنجعللي كه ذكر كرده ان. باره نوشتند

مي گويند وقتي در اروپاي شرقي و غربي مردم بـه جنـبش             .  اجتماعي -پيشي گرفتن تحرك و تحول اجتماعي بر فكر سياسي           -1
داد، چه كسي ايـن تحـرك و تحـول را  زمينـه               اي  روي   ، در چكسلواكي و فرانسه تحرك چنان گسترده       68آمدند، وقتي در سال     

كرد؟ دو قرن پيش، يك قرن پيش، متفكران بودند، كه زمينه تحول ها را فراهم مي آوردنـد                  سازي كرد؟ چه كسي آنرا پيش بيني        
بدون اينكه پيش بيني شـده باشـند و         . و اينك تحول ها سر مي رسند بدون آنكه از پيش زمينه اي فكري برايشان فراهم شده باشد                 

تحـول   در هـيچ كجـا    . ندي تحول اجتماعي بر باد رفت     مهمتر از همه اينكه نزديك به دو قرن زحمت براي قالب سازي و دوره ب              
كار بحـران فكـري   . اي كه ساخته بوديم، پيروي نكرد« قانون مندي «ها و    بندي  نگرفت و از دوره    ماجتماعي دراين قالب ها انجا    

بنـابراين،  . نمي كننـد  زمينه سازي  و پيش بيني، پيش كش، انديشمندان از وقايع مي مانند، آنها را درك                 : از اين نيز وخيم تر است     
 .يك دليل بزرگ سكوت روشنفكران اينست. موضوع كارمان از دستمان بيرون رفته و ابزارهايمان مستعمل شده و بكار نمي آيند

.      گروهي از پاسخ دهندگان كوشيده اند علـت عقـب مانـدن و بـدتر از آن، كـم كـردن موضـوع انديشـه را توضـيح بدهنـد               
 قالب ها و دوره بندي ها اسـطوره         دوره بندي اي ساختند و بتدريج آن      فكران طي دو قرن قالب ها و        توضيحشان اين است كه مت    

تمامي تالش فكري روشنفكران در اين جهـت بكـار          . شدند و چند نسل در پايبندي به آنها از واقعيت هاي اجتماعي به دور افتادند              
اينـك  . معه در بيرون ذهنيت متفكران به تحول خود ادامه مي داد          مي رفت كه جامعه را به تحول دلخواه خود معتقد سازند و جا            
از . خود را از خلق و خوي روشن مĤبانه پيشين رها سـازيم           . ايستيم چاره كار اينست كه ما از پرستش اسطوره اي كه ساخته ايم باز            

بيمـار ناشناسـي را تشـخيص دهـد،          ذهني يعني از ذهنيت خويش فاصله بگيريم و از نو، مثل پزشكي كه مي خواهد بيماري                  هجامع
 .بدون پيش باوري و پيش داوري مسائل اجتماعي را شناسائي كنيم و راه حل بجوييم

     و اگر در پرتو انقالب ايران در رفتار خودي ها بنگريم، مي بينيم كه مشكل باال، مشكل خاص غرب نيست، مشكل عمومي عصر ما                        
پيش از انقالب نـه تنهـا از روحانيـان و روشـنفكران     . ه و قانون منديها، پيروي نكرد  رو دو درحقيقت انقالب ايران از قالب ها       . است

. از چپ تا راست به انقالب ناباور بودنـد . غرب زده، كسي وقوع آنرا پيش بيبني نكرد، بلكه بهنگام وقوع نيز آنرا محال مي شمردند              
 :هاي خود جريان و شكل دهند الب را در قالبپس از وقوع، چهار تمايل به تالش برخاستند تا ماده مذاب انق

 . جرياني ميانه رو كه مي كوشيد در عين وابستگي به غرب جامعه را در الگوهاي اصالح طلبانه ليبرال متحول گرداند-
 .شكل بخشد» مشروعه شيخ فضل اهللا« مالتاريا كه مي كوشيد به جامعه در قالب -
 .لنين را تقليد كند و جامعه را از انقالب اول به انقالب دوم راه برد روشنفكرتارياي چپ كه مي كوشيد الگوي -
 . روشنفكرتارياي راست كه مي كوشيد آب رفته را بجوي بازآورد و بساط استبداد زير سلطه را از نو بگستراند-

ود نيامده اند و با لجاجت مـي        اما هنوز اين تمايل ها بخ     .    اين بيگانگي شگرف از واقعيت اجتماعي، بر سر كشور آورد آنچه آورد           
 . كوشند جامعه را در قالب هاي دلخواه خويش مهار گردانند

    و اگر در پرتو تاريخ در اين امر نظر كنيم، به يك قاعدة مهم اجتماعي دست مي يابيم و آن اينكـه پـيش و پـس از هـر انقـالب                      
در گذشته مي مانند و جريـان       . از تحقيق و تجربه باز مي مانند      . بزرگ، انديشه ها در قيد و بند ساخته هاي خويش اسير مي گردند            

ماندگي خويش، با لجاجت تمام      بعد از وقوع انقالب، بخش بزرگي از اينگونه انديشمندان، بجاي جبران عقب           . تحول را نمي بينند   
 انقالب بـزرگ را نديـد و پـس از       .ابوجهل پيش از انقالب اسالم، ابوالحكم بود      . به ضديت انقالب مي پردازند و ابوجهل مي شوند        
 .وقوع، جهل خويش را علم شمرد و ابوجهل شد
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از اتفـاق ايـن روش   .    اگر اين امر، امري تاريخي و قاعده اي اجتماعي است، بنا بر اين روش كار موفقي بايد وجود داشته باشـد     
قسمتي از اين روش همان است كه در بـاال          . داما استقامت و شجاعت بسيار طلب مي كن       . روش كار ساده اي هم دارد     . وجود دارد 

در واقعيت هاي اجتماعي مانند يك . بايد خود را از قيد و بند قالب هاي ذهني گذشته رها كرد   . از قول روشنفكران غرب آورديم    
ه وقـت   و قسمت ديگر اين روش اينست ك      . پزشك نظر كرد و تشخيص را از نو به محك تحول اجتماعي زد و از نادرستي ها زدود                 

هر اندازه انقالبيـون  . انقالب بمعناي پايان عمر تاريخي اين گروه هاست       . را در جر و بحث با روشنفكرتاريا، با ابوجهل ها هدر نداد           
روشن تر بگوييم، عمـر رژيـم       . به هدف را طوالني تر مي سازند      در اين جر و بحث ها پا لنگ كنند، طول مدت الزم براي رسيدن               

اگر آنها كه پيش از انقالب بخـود  . اي ضدانقالب و نظريه بازي هاي روشنفكرتاريا، طوالني و طوالني تر مي شود      مالتاريا و توطئه ه   
جرئت دادند، از قالب ها رها شدند، به تالشي عظيم به فهم و درك واقعيت ها پرداختند و زمينه انقـالب را فـراهم آوردنـد، آنـرا       

 .يفتنددر آمدند، در دام بازيهاي اينان نن پيش بيني كردند و با تمام وجود به خدمت آ
هر انقالبي ايـن عرصـه و ايـن         . نبايد پنداشت كار ساده است    .    عرصه بروز توانايي و ناتواني همين عرصه اي است كه ما در آنيم            

 :براي نمونه. دوره را بخود ديده است
 كه به او فشار مي آوردند با ابوجهل ها و ابولهب ها به نوعي  وقتي عرصه به پيامبر اسالم تنگ شد، كم نبودند كساني از پيروان او-

 -داستان قـرانين، داسـتان ايـن سـازش عقيـدتي            . به بيان قرآن نزديك بود كه پاي استقامت پيامبر نيز بلرزد          . سازش تن در دهد   
 .سياسي است

شه ضـدانقالب، يـا ماكياوليسـم از راه القـاء جـاي      از هدفهاي خود دور افتادند، چرا كه اندي   ...  در انقالب هاي فرانسه و روسيه و         -
 ... به سخن ديگر انقالبي ها نيز پذيرفتند هدف وسيله را  توجيه مي كند . انديشه انقالبي را گرفتند

    بنابراين، شما كساني كه درباره انقالب انديشيديد و خود را در خدمت آن قرار داديد، استوارتر از هميشه بر سر مواضع خـويش            
را بكار ببرند، مدتها طول مي كشد و  شما اگر پزشك باشيد و داروي جديدي اختراع كنيد، تا  پزشكان ديگر بپذيرند و آن             . بايستيد

 ن را يـافتن و پيشـنهاد كـردن،        آ شـدن و     ،خور زمان  آنهم در    ،در پي انديشه راه ياب    . مقاومت هاي بسياري بايد از بين برده شوند       
بخصوص كه مشكل   .  راه ديگري نيست   ،اگر نخواهيم بگنديم  . امت كرد بايد شجاع بود و استق    . در مي آورد  ن  البته ابوجهل را به فغا    

 .باال با مشكل هاي زير، علت و معلول يكديگرند
 جنبه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي زنـدگي اجتمـاعي و   ه كوشش براي پديد آوردن ايدئولوژي هايي كه هم       -2

مقصود تنها رژيمهاي استبدادي از اين نوع نيسـتند، بلكـه بيشـتر              . رد، به استقرار استبدادهاي توتاليتر انجاميده است      فردي را فراگي  
ايدئولوژي هاي توتاليترند كه بر انديشه و عمل آدميان اين عصر سلطه جسته اند و در انواع دوگانگي ها و تضادها بـروز و ظهـور                          

 . مي كنند
توضيح آنكه گـروه    .  امروز عموميت پيدا كرده است      ابتدا بصورت جدايي دين از سياست بروز كرد ،         كه، دوگانگي باور از عمل      -

.  از شعار هدف وسيله را توجيه مي كند پيروي مـي كننـد        ،ي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي      سها و افراد در تمامي فعاليتهاي سيا      
ليسم عمومي به تبليغ لزوم طرد ايدئولوژي و هرگونه ايـدئولوژي روي            كار انحطاط بدانجا كشيده است كه ستايشگران اين ماكياو        

معني آن اينسـت كـه عمـل        . معني طرد و نفي ايدئولوژي، جز اين نيست كه عمل نبايد از باور ارزشمندي پيروي كند               . آورده اند 
اور به اين ماكياوليسم در واقع بـاور  ب. ماكياوليسم خالص همين است. بايد تابع ايجابات قدرتي باشد كه مي خواهيم بدست بياوريم   
 ايدئولوژي را تبليغ مي      از تبليغ كنندگان اين مرام، در واقع نوعي      . مطلق به منحط ترين نوع ايدئولوژي استبدادي توتاليتر است        

هـدف را معـين     بند ايدئولوژي نمي شود، در هر كار         پاي» عاقل«. هستند» اساطير االولين «كنند كه بنا بر آن، ايدئولوژي ها همه         
ايل نمي انديشـد، چـرا      اين آدم عاقل درباره مشروعيت و خوب و بد مس         . مي كند و وسايل را براي رسيدن به آن فراهم مي آورد           

 ... ماكياول هزار يك اين پررويي را نداشت .  ارزش و ضد ارزش، از مقوله هاي ديني و ايدئولوژيك هستندكه مشروعيت 
ما روشنفكران نبوديم كه سيستم هاي فكري مي ساختيم و بنام علم بخـورد مـردم مـي              . و ايدئولوژي  دوگانگي عقل و علم و علم        -

در معرض شك و رد قرار داده است، فغان برآورده ايـم كـه مـا                ، مباني بنيادي نظام هايي را كه ساخته بوديم        ،داديم؟ حاال كه علم   
 به آنهـا پايبنـد مانـده    ،رغم علمه شده ايم، يكي همان مباني بنيادي كه ببا اين انكار، گرفتار پرستش دو اسطوره      . نيستيم» علم گرا «

 از نـو بـه تصـديق       ،توضيح آنكه در واقع منتظريم علم از راه سحر و جـادو           .  كه بظاهر آنرا نفي مي كنيم      ،ايم و ديگري علم گرايي    
 .مباني ما برسد
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 . با شكل گرايي مبارزه مي كرديم و اينك درمانده شده ايم           روزگاري بنام محتواگرايي  .  دوگانگي ظاهر و باطن، شكل و محتوي       -
چرا كه محتواهاي محبوب ما، در شكل هاي وحشت افزايي از كار در آمده اند، كه در برابرشان وحشت زده و مبهوت بر جا مانده      

ـ      . شكل آدم غربي امروز، همان محتوايي است كه ما ديروز تبليغش مي كرديم            . ايم ردن آن محتـوي، چنـد     براي واقعيـت پيـدا ك
 .را هم پديد آورده ايم» رشد نيافته«ميليارد انسان 

 ... دوگانگي رهبري و توده ها كه سبب گشته است در همه جا، توده ها كارپذير شوند و -
 ... دوگانگي -
ر كـام بحرانـي   و نژادي كه امروز در توازن تـرس و وحشـت، جهـان را د   ...  دوگانگي هاي ملي و طبقاتي و گروهي و فردي و  -

 ...سخت فرو برده است 
 : در حقيقت.    و اينهمه نتيجه جستجوي توازن بر اساس تنازع بوده است

.  رشد، رشدي كه ما از آن اسطوره زمان ساختيم و دو قرني است كه خدايي مي كند، امروز مشكل بـزرگ زمـان شـده اسـت                    -3
بوجود مي آينـد؟ هـر      » رشد نيافته «چند نفر   » رشد يافته « در برابر هر     .چرا كه عامل فزوني گرفتن ويراني بر سازندگي گشته است         

يك درصد رشد، چند درصد طبيعت را ويران مي سازد؟ ديگر، رشد نيافته ها بكنار، خودمان، ما رشد يافته ها با همين رشد ويـران                         
مي شود، توليد كودكانمـان روز بـروز بـدتر          ، ما كه توليدهاي صنعتي مان روزبروز بهتر          ؟ نمي شويم؟ جامعه هاي ما پير نمي شوند       

بدينسان بتي كه ما ساخته بوديم، مثل بت هاي جامعه هاي           ... آيند؟ و    نمي شود؟ چند درصد از كودكان، ناقص و كودن بدنيا مي          
 و مقالـه    درباره سرانجام اين رشد در اين دو دهه، كتاب هـا          .  طبيعت مشغول است   غولي است كه به كشتار انسان و        . قديمي نيست 
از نظرهاي بدبينانه نبايد هراسيد و بايد معتقد شد كـه  . دو نظر بوجود آمده اند،در مجموع . بسيار عرضه شده اند.... ها و فيلم ها و    

كـه  ،افق ها و چشم انـدازهاي تـازه بوجـود مـي آورد و نظـري ديگر                .  مثل نيزه آشيل زخمي را كه مي زند، عالج مي كند           ،رشد
 2100 ميليـارد نفـر فراتـر مـي رود و در سـال               5/6 تا   6 جمعيت بيشتر از مرز      2000نانه ترين برآوردها در سال      گويد با خوشبي   مي

ها سخت بـر هـم       توازن. همزمان با افزايش جمعيت، منابع طبيعت كاهش مي پذيرند        .  ميليارد نفر مي شود    11 تا   10جمعيت ميان   
يـه  نـاگزير تـوازن قـوا، دائـم بـر پا       بتمايل بحران ادامه مـي يابـد و         .  گذارد بنا براين تمايل كنوني رو به بهبودي نمي       . مي خورد 

 .چشم انداز وحشت افزا است... برقرار گردد نيروهاي تخريبي بزرگتري بايد 
آدمـي فكـر مـي كنـد و         . انسان را نمي توان غيرفعال كرد     .  چه بايد كرد؟ آيا بايد از رشد چشم پوشيد؟ خير، اينكار شدني نيست             -

اينسـت  راهي كه مي ماند     . انديشه و عمل را نمي توان در نقطه صفر نگاهداشت         . ي نمايد، بنابراين بر آنچه هست مي افزايد       عمل م 
تعاون، آزادي و اخالق از مباني جديدي هسـتند كـه بايـد در              . كه درباره رشد از نو بيانديشيم و آنرا بر مباني ديگري تعريف كنيم            

در نتيجـه  . ا غرب و فرهنگ خود را خوب مطلق و ديگران و فرهنگ هايشان را شرّ مطلق شـمرديم          و نيز م  .  بكار آيند  دتعريف جدي 
مسـائل  . اينك زمان آن رسيده است كه به سراغ اين فرهنگ هـا بـرويم             . خود را از عناصر كارآمد اين فرهنگ ها محروم ساختيم         

 بايـد  به ديگر سخن از فرهنگ تضاد، بـه فرهنـگ تعـاون   . ستاين زمان جهاني هستند، بنابراين در حل آن، تعاون جهانيان بايسته ا      
 . كنيمگذر 
 بخصوص از جنگ دوم بدينسو، باآنكه با قرباني ها و ويراني هاي بسيار از شرّ نازيسم و فاشيسم آسوده بوديم، از دو سـو بـه بـي                             -4

 عامل انحطاط مي شمردند و قدرت دست راستي ها، بخصوص دو آتشه ها، همچنان دموكراسي را      . ارزش كردن آزادي پرداختيم   
 آزاديهاي بورژوايي راتخطئه    ،دست چپي ها  . دولت را با تعميم آزاديها ناسازگار مي شمردند و تقدم را به قدرت دولت مي دادند               

 صـوري   يدر اين دوره ما بجاي اينكـه تـالش كنـيم آزاديهـا            . دو دهه اول بعد از جنگ، دوره اعتالي استالينيسم بود         . مي كردند 
جامعه ليبرال به آزادي واقعي بدل شوند، يعني بجاي اينكه در پي راه ها و روشهايي برآييم كه كـارگران و دهقانـان و قشـرهاي                          

نتيجه اين شد كـه آزادي كـم ارزش         . خورده بورژوا نيز بتوانند از آزاديها برخوردار شوند، به تخطئه آزاديهاي ليبرالي پرداختيم            
حتـي  ... نمي بينيم كه در همه جا، در ايران و افغانستان و لهستان و شـيلي و                 . ارزش تر شديم   آنهم بي شد و ما روشنفكر جماعت از       

در جامعه هاي خودمان، انقالب ها و مقاومت ها بدون ما و اغلب بر ضد ما انجام مي گيرند؟ قيام عمومي مردم فرانسـه، بخصـوص                          
  نبود؟ در عين حال بر ضد چپ و راست1968نسل جوان در ماه مه 

رقرار بگردند؟ سـكوت، از         مي ماند كه آزادي را بر چه اساسي تعريف كنيم و چه روشهايي بجوييم كه در همه جا، در همه دنيا ب                     
سكوت ما حاصل اين    . كنيم  خود را انتقاد مي    ،به اين دليل روشن كه در زمينه مسائل اساسي زمان         .  سكوتي بارور است   .عجز نيست 
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بلحاظ انتقاد ديگري كه در زمينه مبارزه با اخالق از خود بعمل آورده ايـم، از طـوالني شـدن ايـن                      . فكر است لحظه ت . انتقاد است 
 .مي خواهيم عقب ماندگي مان را جبران كنيم و با عصر خود همزمان شويم. لحظه نگران نيستيم

 جاي آن ماكياوليسم چپ و ماكياوليسم راسـت  بر. يا اخالق راهنما را ويران ساختيم » اتيك« ما بوديم كه از چپ و راست بناي          -5
مگر ما در حسابهاي  .  از دولت گرفته تا فرد، در جستجوي نفع است از  هر راه كه شد               ،نتيجه اينست كه در قلمرو اقتصاد     . را نشانديم 

ف مـي شـوند را      ملي خود، اقالم درآمدهايي كه از فحشاء بدست مي آيند و هزينه هايي كه در انواع جرائم و مجازات هـا مصـر                      
است كه در زمره پردرآمـدترين صـنايع ايـن كشـور     » صنعت «10جزء » صنعت قمار و فحشاء«در اقتصاد آمريكا (وارد نمي كنيم؟  

مگر ديگر كاري مانده است كه ما آنرا عيب بدانيم؟ مگر اقالم درآمدهاي ما از محل تحميل جنگ و فقـر بـه                       ). محسوب مي گردد  
مگر ما خود نگفتيم علم اقتصاد با اخالق كار ندارد و هر عملي كه از آن درآمـدي حاصـل شـود را                       ... ديگران بدست نمي آيند و      

وقتي به آنها وقع    .  باز ما به نتيجه كار داريم      ، در قلمرو سياست   .تعريفي غير از اين دارد؟    عمل اقتصادي مي خواند؟ مگر ماكياوليسم       
بدهند و وقتي به قدرت رسيدند، وعده ها را فراموش كنند، بلكه مهـم اينسـت                مهم نيست هزار وعده     . مي گذاريم كه موفق بشوند    

مگـر ماكياوليسـم    . وسايلي كه بكار مي برند نيز مورد توجه ما نيست، بلكه به روآمدن و روماندنشان بها مي دهيم                 . باشند» موفق«كه  
مهـم  ... مان نويس، براي فيلم ساز، براي آهنگساز، براي         براي ر .  كار از اينهم بدتر است     ،تعريفي غير از اين دارد؟ در قلمرو فرهنگ       

مـي رود يـا خيـر؟ مگـر         » خـوب فـروش   «نيست كه كارش چه اثري بر خواننده و بيننده و شنونده مي گذارد، مهـم اينسـت كـه                    
 ماكياوليسم تعريفي جز اين دارد؟

ه در اخالق زدايي تا اسـتقرار اخـالق ماكيـاولي پـيش      زنگ خطر را به صدا در آورد و به ما فهماند ك،    توجه توده ها به معنويت   
از كجـا شـروع     . اينك بايد به اخالق راهنمـا بـازگرديم       . جا گذاشته و پيش رفته اند     ينك توده ها ما را در انحطاطمان        رفته ايم و ا   

 از رهـا    ،به تعبير ساده تر    .كنيم؟ يكي از آكادميسين ها در پاسخ نوشته است، از رها كردن ضد اطالعات و روي آوردن به اطالعات                  
چرا كه مـواد مـورد نيـاز        . هر پنج مشكل باال، در واقع مشكل راست و دروغ است          : مي نويسد . كردن دروغ و رو آوردن به راستي      

اگر نظر بر داده ها و اطالعات و امرهاي واقع راست و بي خدشه بنا نگـردد، از                  . انديشه، داده ها و اطالعات و امرهاي واقع هستند        
اما مي دانيم كـه بخشـي   . تمام مشكل در اينست كه ببينيم كدام خبر راست و كدام دروغ است         . و كار ما را به بن بست مي كشاند        ن

تجربه گذشته به ما مي گويد بر پايه تضـاد،          . از تشخيص ذهني است، يعني ذهن ما است كه به خبري انگ راست يا دروغ مي زند                
بنابراين اخالق جديد، اخالق راهنمايي كه بايد ما را از          . بي اطالعات، تعيين كننده مي شود     نقش ذهن و پيش دارويهايش در ارزيا      

 .بحران عمومي به افق هاي جديد راهبر گردد، بايد بر اساسي غير از زورمداري و خودمحوري، تعريف شود
ند، در همه جا و از جمله در جامعه هاي زير              اين پنج مشكل زمان، كه امروز روشنفكران را به سكوت و لحظه تفكر ناگزير ساخته ا               

نبايد انتظار مـي داشـتيم   . انقالب بزرگ ما و انديشه اش راه حلي بر اين مشكل ها بود    . سلطه، وجود دارند و مشكل هايي بزرگترند      
 مالتاريـايي كـه     كه روشنفكرتاريايي كه همواره يك قرن عقب تر از ارباب فكري خود، يعني روشنفكران غربي به دنبال مي رود و                   

اينها مانع بودند و هستند و در برابـر         .  به انقالب و انديشه انقالبي گردن مي گذاشتند        ،در عصر ارسطو در جا مي زند، بدون مقاومت        
 از آنها بيـزاري مـي     اكنون، اينان همان حرفهايي را مي زنند كه اربابان فكريشان        .  شكسته و برداشته مي گردند     ،حركت رو به پيش   

 :نمي بينند كه روشنفكرتاريا با استفاده از فساد كار مالتاريا چسان. جويند
 به وابستگي به آمريكا فخر مي فروشد و استقالل را خيال پرستي مي شمارد؟  -
 در جريان انحطاط از مسكو تا       چون. تالي عمومي به فساد مي شمارد     يعني، فساد عمومي و اب    » القاء ايدئولوژي « راه حل مشكل را      -

 از جمله فسادهاي زير را توجيه       ،تا فسادهاي بيشمار  . نگتن طي طريق كرده است، كوس لغو دين و هر ايدئولوژي را مي كوبد             واش
 :كنند
 پول و وسايل تبليغاتي گرفتن از رژيم هاي منحط منطقه و تن دادن به پست ترين جنايت ها كه كشاندن قشون بيگانه به كشـور                          -

 .ايراناست، براي رسيدن به قدرت در 
فساد كار رژيم مالتاريا بجايي رسيده      .  قرار گرفتن در خدمت سلطه آمريكا و عمالش در منطقه به قصد صدور ضدانقالب به ايران                -

است كه امروز رژيم هاي منطقه و شيخك هايي كه تا ديروز پشتشان از انقالب ايران مي لرزيد، اينك آرزوي سلطان دست نشانده                   
 .مي پروراننددر ايران را در دماغ 

چرا كه مي دانند از شرائط استقرار رژيم هاي اسـتبدادي وابسـته، شـيوع           .  و چون فكري ندارند، مي گويند ايدئولوژي بد است         -
 .الاباليگري و هرجايي گري در جامعه است
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-...  
 فرهنگ غـرب، روشـنفكرانش      اگر با وجود دست آورد عظيم     .     و اين فسادي كه تبليغ مي كنند بيانگر انحطاط و سقوطشان است           

جز فخـر فـروختن بـه       ،» الغاي شريعت «درباره مشكل هاي بزرگ زمان در سكوت فرو رفته اند، مقلدهاي بي كفايتشان جز كوس                
 خيانت و جنايت و انواع فسادها، چه كار ديگري مي توانند بكنند؟

ه از رهگذر تجربه و انقالب بدست آورده ايم، قدر بشناسـيم و             و اين پنج مشكل زمان، نبايد ما را بر آن بدارد كه انديشه اي را ك               
هاي اسـتبدادي بيـافزاييم؟      با اطمينان از درستي و پيروزيش، با اميد بر تالش براي رهايي ايران و عصر مان از رژيم و ايدئولوژي                   

ـ                     واع روش هـاي تخريبـي، چگونـه مـي          آنها كه دستشان از انديشه و علم كوتاه است و زور مي گويند، جز با ايجاد ترس از راه ان
 . توانند بر جا بمانند؟ كافيست كه نترسيم، به صداهاي پشت سر گوش نكنيم و به پيش برويم

 

 جنگ در خدمت استبداد: اسناد -34
 ازهمـه  .  آقاي خميني و همدستان او، از فرستادن پيام و ايراد سـخنراني بـاز نمـي ايسـتند               ،    به مناسبت پايان سومين سال جنگ     

 چرا كه با استفاده از آن، با سرعت بسوي رژيم استبدادي واپسـگرا  .جنگ براي آنها موقتاً نعمت بود   . نعمت جنگ سخن مي گويند    
اما براي  مردم ايران نكبت بود و هست چرا كه جنگ سبب شد، هدفهاي ششگانه آمريكـا در ايـران و منطقـه بـرآورده تـر                            . رفتند

ي شوند و نيمي از كشور و نيم آباد آن ويران گردد و تجهيزات صنعتي و نظامي از بين برونـد و                      گردند و يك ميليون كشته و زخم      
 ...اثرات انقالب بزرگ ايران در جهان كاهش پذيرند و 

طوريكه هر از چندي گزارش دربـاره زنـدان و          ،رژيم خميني، هزاران نوجوان و جوان و پير را قرباني كند              وحشيانه     و استبداد 
جديدترينشان دو گزارش يكي از سوي سازمان عفو بين المللـي دربـاره شـكنجه و اعـدام و                   ( و اعدام در ايران منتشر شود        شكنجه

در اين اوضـاع و احـوال و        ) ديگري از سوي فدراسيون بين المللي حقوق بشر درباره جنايت رژيم خميني در كُردستان مي باشد               
. راي روشن كردن رابطه جنگ و استبداد و اختناق انتشار سند زير را مفيد يـافتيم در حاليكه چهارمين سال جنگ شروع مي شود، ب   

 بـراي  ،اين سند همانند اسناد ديگر واضح مي گرداند كه در آن دوره، مالتاريا با چه تالشي همانند ستون پنج ارتش متجاوز عـراق        
 .شكست ايران تالش مي كرد

ه متخب مردم ايران و مجاهدين است، خطاب به بني صدر مـي گويـد، شـما كـه مـي                         در پيام خميني كه آغاز و پايانش ناسزا ب        
او از وقتـي بـه روش ماكيـاولي         . اگر ايمان داريد، توبـه كنيـد      . گفتيد دوماهه شكست مي خوريم، حاال كه مي بينيد پيروز شديم            
گسـتاخي دروغ مـي گويـد و دروغ         طوريكه امروز بـا چنـان       . حكومت مي كند، در دروغ گفتن گشاده دست تر شده و مي شود            

 .زنده بود، انگشت حيرت به دهان مي برد» گوبلز«هايي آنقدر بزرگ كه اگر 
و هـم در مصـاحبه اي       » خيانت به اميد  «    بيان منتخب مردم ايران، مردي كه شكست مسلم را به پيروزي برگرداند، هم در كتاب                

او در مصـاحبه بـا پيـر    .  درج و در اختيار ايرانيان خـارج از كشـور اسـت   )1361 مرداد 5( انقالب اسالمي در هجرت 32در شماره  
مطمئنم حكام نادان اين جنگ را تا آنجا ادامه خواهند داد كه سرانجام به زيان ملت مـا                  «: گفت) سي. بي. تلويزيون اي (سالينجر  

اگر هم موفقيت هاي نظامي     «:  نوشته است   كتاب خيانت به اميد،    208 و   207، در صفحات    1360 مرداد   24و در تاريخ    » خاتمه يابد 
بنا بر اين هيچگاه    . » بسود آمريكا و اسرائيل به پايان مي رسد        ،بدست بيايند، مثل گروگانگيري، با  تغييرات بزرگي در ايران و منطقه           

 را كـه   اينست كـه گفتـه اسـت پيـروزي    راست . شما آقاي خميني دروغ استاين سخن  . نگفته است دو ماهه شكست مي خوريد      
بدست آمده بود و بر فرض ادامه جنگ، سه ماه بيشتر به كامل كردن آن و دستيابي به صلح بسود ملت هاي منطقه نمانده بود، شما                          
سرانجام به شكست برخواهيد گرداند و اينگ پس از دو سال و سه ماه كه از كودتا مي گذرد، ادامه جنگ جـز بـه نفـع آمريكـا و                              

تمام شده است؟ دروغ دوم شما آقاي خميني، اينست كه شكست فالكت باري كه به مردم ايران تحميل                  اسرائيل، به نفع چه كسي      
 .كرده ايد، پيروزي و فتح جلوه مي دهيد

مدعي شده اسـت كـه    مهر ماه  1در نماز جمعه    (فته است      بهر رو، بدنبال او هاشمي رفسنجاني، دروغي به بزرگي دروغ خميني گ           
عكـس  . ) آبادان دفاع شود، مي گفت بگذاريم آبادان را عراقيها بگيرند و بجايش از دزفول دفـاع كنـيم            بني صدر نمي خواست از    

 كيلومتري دشـمن    150 متري مواضع دشمن رفت و در جبهه خرمشهر تا           300هاي بازديد بني صدر از جبهه آبادان كه با موتور به            
 عذا خورد، در همه جاي جهان پخش شدند و تكذيبي بي خدشـه بـر                را بازديد كرد و در خط مقدم جبهه آبادان با مدافعان شهر،           
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به شرحي كه از جملـه در       (در آن روزهاي سخت، هاشمي و همدستانش        . حقيقت درست عكس ادعاي هاشمي است     . اين دروغند 
احت و وقاحـت    از تضيعف روحيه مدافعان شهر هيچ فروگذار نمي كردند و رجائي در مسجد سپهساالر به صر               ) سند زير مي خوانيد   

مجاهدين انقالب اسالمي با انتشار جزوه هايي پيروزي        . ما آن پيروزي را كه اين ارتش به دست بياورد، نمي خواهيم           مي گفت كه    
ارتش را در شكستن حمله عراق به آبادان، وارونه جلوه مي داد و مي نوشت عراق به علت اينكـه منتظـر اسـت ارتـش در تهـران                             

پيروزي را در متوقف و زمين گير كـردن ارتـش عـراق، اينطـور وانمـود مـي                   . نظامي خودداري مي كند   كودتا كند، از عمليات     
 . كردند

    و بني صدر، بعكس ادعاي دروغ هاشمي، مي گفت بايد فشار را در جبهه آبادان و خرمشـهر بحـداكثر بـر دشـمن وارد آورد تـا          
 نظر ،اين نظر. زفول و اهواز وارد آوردد و ضربه كاري را در جبهه هاي دنتواند نيروهاي خود را از آن به ديگر جبهه ها منتقل كن          

پيـروزي هـايي كـه در جنـگ بدسـت           . فرماندهان نظامي و بخصوص فرمانده نيروي زميني آنروز و رئيس ستاد ارتش امروز بـود              
 .آمدند، بر اثر قبول و اجراي اين نظر بود

نادي است كه اقدامات مالتاريا را در تشديد سانسـور بـر وسـايل ارتبـاط جمعـي                      سندي كه در زير مي خوانيد، يكي ديگر از اس         
 :به قصد هدايت تبليغات در جهت تضعيف روحيه نيروهاي مسلح برمال مي سازد) راديو و تلويزيون و روزنامه ها(
دتـاي مسـلحانه بـر ضـد او و      مسئله اول راجع مي شود به سلب اختيار از دكتر فراهي مدير و مسئول راديـو و تلويزيـون و كو          -1

البتـه بـه اشـاره      باال، مسئوالن ديگري را نصب كرد،     بر خالف قانون، بجاي مسئوالن      » دادستان كل «. معاون او محمد مبلغي اسالمي    
 .!خميني

 اينكه   به جرم شركت در بحث آزاد تلويزيون و به بهانه          ، مسئله دوم راجع مي شود به توقيف آقايان قطب زاده و مبلغي اسالمي             -2
حال آنكه در همان زمان كارزار تبليغاتي شديدي بر ضد رئـيس جمهـوري و نيروهـاي                 . سخنانشان به تالش جنگ ضربه زده است      

 . و جنايات او اعتراض سخت مي شود» دادستان انقالب« و به  نفراز اينرو به توقيف اين دو. مسلح بكار افتاده بود
عبارت از سخنراني راديويي معاديخواه بر ضد ارتش و نيز انتشار جزوه مجاهدين انقالب                  اما مطلبي كه به جنگ راجع مي شود،         

 بخصـوص در جبهـه هـاي        ،باز بر ضد ارتش و باالخره مقاله هاي روزنامه صبح آزادگان، درباره نظامياني كه در جبهه هـا                 ،اسالمي  
 گسترده اي براي فلج كردن نيروهاي مسـلح بـراه افتـاده              كارزار تبليغاتي  با فداكاري بي مانندي مي جنگيدند،     آبادان و خرمشهر    

دستگاه قضائي نيز در اين برنامه خائنانه فلج كردن نيروهاي مسلح از طرق گوناگون شركت مي كرد كه به بعضـي از آنهـا در                         . بود
 .سند اشاره شده است

س ايـن   ت تـا بـراي صـدام حسـين، در رأ           در قسمت آخر سند، آمده است كه براي عده اي پيروزي ما در جنگ ناگوارتر اس                -3
اينان به شرحي كه نوه خميني، حسين خميني در         .  بهشتي رئيس ديوان عالي كشور و دبير كل حزب جمهوري قرار داشت            ،»عده«

مصاحبه مطبوعاتي برمال ساخت، توطئه هاي خود را اينطور توجيه مي كردند كه اگر نصف كشور برود، بهتـر از آنسـت كـه بنـي                           
 . وز بشودصدر پير
 :اينك سند
 بسمه تعالي

 دادستان كل محترم
 اما بلحاظ موقعيت خطير كشور و براي آنكـه معلـوم باشـد چـه كسـاني تيشـه بـر ريشـه                        ،     ممكن بود اين مطالب را تلفني بگويم      

 :موجوديت كشور مي زنند، اين نامه را مي نويسم
سداران دستور داده اند و تيراندازي و كتك كاري بـراه انداختـه انـد و    كساني بدون مجوز قانوني به پا ، در راديو و تلويزيون      -1

 . البد بابت همين كارها ارتقاء مقام پيدا كرده اند
    اينجانب در مقام و موقعيتي هستم كه بايد با مردم حرف بزنم، آنقدر وضع را بد يافتم كه گفتم تـا وقتـي ايـن اشـخاص هسـتند                       

فع اختالف، قدمي برداشتيد كه معنايي جز تشديد اختالف ندارد و از لحـاظ مـن بمعنـاي كامـل                    شما در مقام ر   . حرف نخواهم زد  
كردن سانسور رئيس جمهوري و فرمانده كل قوا در جنگي است كه ديگران مقدمات آنرا فراهم آورده اند و من مسئول مقابله بـا                        

. هم به اين است كه آن دو نفـر و همدستانشـان نباشـند   حل مشكل . در تلفن فرموديد اين مشكل را حل خواهيد كرد . آن شده ام  
م و منتظر مي مانم و تا وقتي اين قول عملي نشود، صحبت نخواهم كرد، نه در راديو و ه قول شما مثل سابق اعتماد مي كن  بهر رو، ب  

 .نه در تلويزيون
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خود شما هم قبول داشـتيد      . نقالب تهران  مسئله دوم، موضوع توقيف آقاي قطب زاده و آقاي اسالمي است از سوي دادستان ا               -2
 : اما اصل مطلب اينجاست كه،اين يك حرف. انعكاس داخلي و خارجي آن بسيار بسيار بد است

 اگر دادستان انقالب تهران گفته است شركت اين آقايان در ميز گرد به موقعيت جنگي ما صدمه مي زند، بايد اعـالم جـرم                         –الف  
 .جرم نمي تواند اقدام كند و خود اين  عمل جرم استبكند و دادستان بدون اعالم 

 .  معلوم مي شود دادستان خود نيروي مسلح دارد، اين نيز خالف دوم است-ب
 همسر آقاي اسالمي را هم چند ساعت توقيف كرده است برخالف قانون و به او و دو نفر برادران مجيدي گفته است ، دادستان -ج

 نفر را اعدام كـرده انـد و   10 نفر و پريروز 10ديروز . است ولي حاال كار برايش عادي شده است     از اعدام اول حالش بهم خورده       
چنـين  . برادر عزيز من، بخدا اين حرف آدمي را بياد گشتاپوها و دژخيم هاي استالين و شاه مي  انـدازد                   . خم به ابرو نياورده است    

خدا را صدهزار بار شكر كـه بـا وزارت ايـن            . ؟ب تهران شده است   كسي كه كمترين اطالع قضائي هم ندارد چگونه دادستان انقال         
 .شخص موافقت نكردم

 و اگر در اين موقع اين طور حرف زدن، موجب يورش و توقيف اشخاص مي شود، چرا آقاي معاديخواه را كه يك ساعت در                         -د
گان مجاهدين انقالب اسالمي را كـه بيانيـه         راديو برنامه روحيه كُش و خطرناك اجرا كرده است، توقيف نكرده ايد؟ چرا گردانند             

 سراپا دروغ و بسيار خطرناك صادر كرده اند توقيف نكرده ايد؟ 
، بخدا قسم هر نظامي كه اين نوشته را بخواند، ترديد نخواهد كرد كـه بهتـرين كارهـا اينسـت كـه                       !    آقاي دادستان، برادر عزيز   

از )  نفـر  400 نفر از    250(نيمي بيشتر   . يك تيپ ارتش در خرمشهر از بين رفت       . ندداسلحه را زمين بگذارد، اگر نگويم به دشمن بپيو        
آنوقت خود شما اين نوشته خائنانه و ايران برباد ده را بخوانيد، ببينيد كساني كه بيش از                 ...تكاوران دريايي كشته و زخمي شدند و        

اينها كه كار كشور را به اينجا كشانده انـد چـرا توقيـف              . ؟ندهمه كشته و زخمي داده اند، از اين نوشته چه روحيه اي پيدا مي كن              
 نمي شوند؟ 

شما قضاوت مرا نسبت به آقاي قطـب زاده مـي           .    بنابراين، دست خائنانه اي در كار است كه مي خواهد كار ايران را يكسره كند              
 او بارهـا در جلسـات شـوراي انقـالب      صرف كوبيـدن او كـرد و  ،همين راديو تلويزيون ساعت ها وقت. دانيد، اما حق، حق است  

 موضوع را طرح كرد، چرا آنها توقيف نشدند؟
    آقاي دادستان محترم

براي عده اي پيروزي ما در جنگ نـاگوارتر         . مسئوليت ما سنگين است   .     ايران در لبه پرتگاه خطر، خطر نابودي قرار گرفته است         
بر ضد رئيس جمهوري براه انداخته اند كه مظلوم تـرين كسـان اسـت و                سياسي   -است تا براي صدام حسين و اينك جنگ رواني        

 .خود را به آب و آتش افكنده بلكه موجوديت كشور را نجات ببخشد
ـ                   شـود و زنـده   م بلكـه عنايـت خداونـدي شـامل حـال          ،روم   شما را به ياري مي خوانم و خدا را به شهادت مي طلبم كه هر بار مي

شما وعده كمك داديد؛  وعـده       .  نبينم  را ه دست دشمنان ما براي دين و كشورمان ترسيم مي كنند          بازنگردم و دورنماي تاريكي ك    
البد بعد از راديو و تلويزيون به سـراغ         .  اينكارها هيچ قابل توجيه نيستند     !اينك عمل بفرماييد  . همكاري شورايعالي قضائي را داديد    

آنچه الزم بنظرم . واند كارنامه روزانه را نيز در آن به اطالع مردم برساند  روزنامه انقالب اسالمي خواهند رفت تا رئيس جمهوري نت        
 . بقيه را به همت و روح همكاري شما مي گذارم،رسيد نوشتم

 
  17/8/59ابوالحسن بني صدر، 

 
 
 
 

  صدور انقالب در آزمايش  افغانستان-35



 

59 

مقصود اينكه هم خود    . نگاشته است » رستاخيز افغانستان «ي بنام    افغاني است كه كتاب     كه در زير مي خوانيد، از مجاهدي            نامه اي 
او در اين دو تجربـه بهمـان نتيجـه اي           . در تجربه بزرگ مقاومت خونين افغانستان شركت دارد و هم با تجربه تاريخ سروكار دارد              

 :اديمرسيده است كه ما به حكم تجربة انقالب ايران و تاريخ ايران بدان رسيده و مورد بحث قرار د
 يكي رو در روي ابرقدرت آمريكـا و         ،دو ملت با تاريخ و فرهنگ مشترك      .    انقالب ايران و انقالب افغانستان بيان تجربه زمان است        

با اين مقاومت مي گويند تجربه يـك        . از آزادي انسانها دفاع مي كنند     ،مستقل،ديگري برابر ابرقدرت روسيه، از استقالل و در ميهن        
زمان آن فرا رسـيده اسـت   . نمي توان براي راندن يكي از دو ابرقدرت به ديگري وابسته شد : را خوب فهميده اند   قرن و نيم اخير     

سرنوشت ملت هاي زير سلطه به مقياس بزرگ به سرنوشت اين دو انقالب كه در اصـل                 . كه از بازيچة بازي اين دو شدن بازايستيم       
و قدرت بزرگ، سياست موازنه منفي پيروز شود، به سخن ديگر اگـر سياسـت               اگر در خط تمايل د    . يك انقالب هستند بستگي دارد    

برگرفتن توجه از خارج و قدرت هاي خارجي و روي آوردن به خود و به مردم و جستجوي راه هاي وحدت در ميان مـردم بـه                           
عصـري  . ري آغاز شده اسـت پيروزي بيانجامد و دو ملت كوچك، دو غول را از مرزهاي خويش برانند، عصر تازه اي در تاريخ بش            

 . خواهد گرداند... كه استقالل و آزادي ملت ها، تعاون بين المللي را جانشين جنگ هاي نظامي و اقتصادي و فرهنگي و 
در حقيقت مبارزه با غول هـا، نيرويـي عظـيم           .     اين آزمايش، اقبال پيروزي بدست نمي آورد، اگر وحدت ملي تحقق پيدا نكند            

ين نيرو وقتي پديدار مي شود كه تضادها و برخوردهاي درون جامعه هاي ملي ما، به حد اقل برسـند و وحـدت       طلب مي كند و ا    
قدم اول در بناي وحدت كدام  است؟ تجربه انقالب مـا و تجربـه               . ملي امكان بكار بردن همه شيوه هاي مقاومت را بوجود بياورد          

 حركت هاي اجتماعي چه مي گويند؟
موفق چه مي گويد؟ تجربه تمدن هايي كه برجا مانده اند و رشد مي كنند چـه مـي گويـد؟ ايـن      اجتماعي     تجربه حركت هاي    

اساس تبليغ و عمل قرار دادن،     ) بمثابه ترجمان دشمني  (همه تجربه ها اين قاعده را به دست نمي دهند كه نفرت و كينه و غيظ را،                  
؟ از اينرو نبود كه اسالم دين محبـت شـد؟ تمـدن اروپـا از رنسـانس                  خط و راهي است كه به تجزيه و اختالف و مرگ مي انجامد            

بدينسو بخود نمي بالد كه انساندوستي را از مسيحيت و حقوق و قانون شناسي را از روم و زيبايي دوستي را از يونان، اخذ كرده و                          
درت مداري با اين سه وداع گفـت         فرهنگي رشدپذير گشته است؟ بحران اين فرهنگ از زماني شروع نشد كه در پي ق               ،  بدين سه 

و امروز با مسائل پنج گانه اي كه در شماره پيش شرح كرديم روبرو گشته است؟ اميد ماركسيسم بر آن نبود كه بـا تحـول انقالبـي                            
 مـي   جامعه سرمايه داري، كارفرما و كارگر، از غيريت آزاد و هر دو انسان مي شوند و جامعيت پيدا كرده و با يكديگر آشتي ابدي                       

اين پيام صلح ابدي، در استالينيسم، به خصومت ابدي و اصل قرارداد تضاد خصم آلود و رويه كردن كينه و نفرت، از خـود     ! كنند؟
 بيگانه نشد و سرانجام از درون، جنبش هاي ماركسيستي را دچار اختالف و نفاق نگرداند؟

و پياده كردن قوانين اسالم به ميان مي آيد، اين شالق است كه بـه                   امروز در كشورهاي اسالمي هر بار صحبت از استقرار اسالم           
 ...اسالم در شالق خالصه نشده است؟ . حركت در مي آورند

 :    در اسالم
 تنها قانون و همه جا و همه وقت قانون حكومت نمي كرد؟ اين اسالم نبود كه بنيادهـاي مـذهبي و غيرمـذهبي را كـه انشـاء                             -   

 لب حق و تكليف را به انحصار در آورده بودند، از اعتبار انداخت و حقوق انسان را غيرقابل سلب گرداند؟قانون و ايجاد و س
 كشتن همـه    و نبود كه كشتن يك تن     ! وچكش بود؟  انسان ارزش و بزرگتر از ارزش ها نبود؟ او نبود كه جهان بزرگ در اندام ك                -

 انسان ها شمرده مي شد؟
ضـاهاي  شـمه خوشـبختي هـاي زنـدگي و جوينـده ف           ر را زنده بگور مي كردند، قرآن او را سرچ          در جامعه عرب آنروز كه دخت      -

 ماوراي ممكن نخواند و بهشت را زير پاي مادران قرار نداد؟
عشـق  « به سراغ گوهر انسانيت مـي رفـت؟          ، محبت اصل و ارزش و بزرگتر ارزشها نبود؟ مسلمان كسي نبود كه در وجود دشمن               -

 نبود؟» سردفتر عالم معاني
  زيبايي صفت خدا نبود و همه قرآن ستايش زيبايي نيست؟-
روش مسلمان نبود؟ اين علي نبود كه بخاطر آب دهني كه دشمن بروي او انداخت، از          ) 134آل عمران آيه    ( خودداري از كينه     -

 46 و  41اسراء، آيه هـاي      (؟شمارد نيست كه ابراز نفرت و كينه و غيظ، را روش كافران و بددينان مي                سينه او برخاست؟ اين قرآن    
 29 و فتح، آيه     42 و فاطر، آيه     60 و   12 و فرقان، آيه     150 و آيه    134 و   19 و   18 و آل عمران،  آيه هاي        120 و   15و توبه آيه هاي     
 ).4 و ممتحنه، آيه 91 و 64 و 14 و مائده، آيه هاي 21و 8و ملك، آيه هاي 
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 بـا دشـمنان ديـن، روش مسـلمانان قـرار            ) غيظ ي و و نه كينه ورز   ( و سازش ناپذيري      دوستي و مالطفت و رحمت ميان مسلمانان       -
 سوره فتح، قاعـده بـا       29نگرفته است؟ اين قرآن نيست كه ايجاد بغض و نفرت ميان مسلمانان را رويه شيطان مي شناسد؟ و در آيه                     

 از  ي گويد در تورات و انجيـل از مردمـي كـه            و نم  ؟دوستان مروت و با دشمنان سازش ناپذيري را روش رشد و قوت نمي شمارد             
ساقه اي تشبيه شده است كه بهنگام سر بيرون آوردن از خاك نـازك و نـاتوان اسـت پـس از آن                       اين قاعده پيروي مي كنند، به       

 ... قوت يابد تا پرتوان شود و بر ساق خود استوار بايستد و از بزرگي و توان خويش باغبان را به حيرت افكند؟ 
 رحمت و مروت و دوستي ميان مردم و سازش ناپذيري با دشمن مردم كه هديه گل به ارتشيان، برهـان قـاطع بـر پـاكي و                            قاعده

 طهارتش از كينه توزي بود در انقالب بزرگ ايران درست از آب درنيامد؟
 لدين؟الاكراه في ا:  نفي اجبار و اكراه ،در پذيراندن دين، قاعده نبود؟ اين قران نيست كه مي گويد-
  ارزش و برتر ارزش ها نبود؟، دين راه رشد نبود؟ رشد-
 ...  و -

ي سـخن . سل بعد از جنگ اروپايي آموخت      بحثي بود درباره آنچه سارتر به ن       در اين روزها  !.    و مسلمان ها بخوانيد و عبرت بگيريد      
با مسئول شمردن، به انسان اروپـايي       . ل هستيد كه جمله اصحاب بحث بر آن بودند، اين بود كه به آدمها گفت، فرد، فرد شما مسئو                

 ...بها داد و اين احساس مسئوليت، به اروپاييان امكان داد بر سختيهاي بعد از جنگ پاي بفشرند و از پاي در نيايند 
را نمي  هيچ كس جاي ديگري     مي گويد   .  قرنهاست، انسان را مسئول مي شناسد و مسئوليت را امانتي الهي تلقي مي كند              ن   و قرآ 
بر آنست كه فرد فرد انسانها را مسئول مي شناسد، يك به يـك اعضـاي   . هر انساني مسئول است و ارزشي جبران ناپذير است      . گيرد

. چرا كه واليت حـق انحصـاري او اسـت         . و امروز در اسالم خميني، احساس مسئوليت جرم است        . بدن انسان را مسئول مي شناسد     
 اداره سياسي كشور، از مسئوليت انسان چيزي بر جا نمي ماند؟مگر نه بدون شركت در مسئوليت 

 اصل ها، روش ها، كه اسباب رشد فرهنگ ها شده بودند و همه در اسـالم جمـع بودنـد،    ،    و بپرسيم چونست كه اينهمه ارزش ها    
...  انسـان از زن و مـرد و   جاي خود را به شالق سپرده اند؟ چرا جمهوري اسالمي، ضد محبت و شادي و زيبايي و رشد و مسئوليت                

 زشتي و كثافت ظاهري و باطني شده است؟ چرا بجاي صدور اسالم و محبت، بنام اسالم                 ،بودن» مكتبي«گشته است؟ چرا از عالئم      
از نو و باز بتأكيد مي خواهد كه » ستاد انقالب فرهنگي«كينه و نفرت صادر مي شود؟ چرا در دوازدهم مهر، آقاي خميني از اعضاء            

آيا دانشگاه امام صادق نيز چنين بود؟ شما پيرو او هستيد؟ او كه نخستين دانشـگاه آزاد                 . ؟ذارند، افكار منحرف به دانشگاه راه يابد      نگ
 چرا نمي داند كه اين سـخن تكـذيب ادعـاي او             . و انواع خداپرستها جمع مي آمدند      جهاني را بنياد گذارد و در آن ماده پرست        

و . ؟چرا نمي داند اسالم در خارج از مرزهاي ايران بايد خود از عهده اثبـات بهتـري و برتـري برآيـد             درباره صدور انقالب است؟     
وقتي در رژيم خود نيز تاب تحمل بحث آزاد با صاحبان عقايد ديگر را آنهم در دانشگاه نداريد، اقرار نمي كنيـد كـه اسـالم شـما                            

؟ با اين حـرف، اقـرار نمـي         »پياده كنيد «ه زور سرنيزه و با تهديد به اعدام         حتي در دانشگاه خود نيز بايد آنرا ب       . ؟قابل صدور نيست  
 كنيد كه مقصود شما از صدور انقالب، جز صدور تروريسم در انواع اَشكال آن نيست؟

كنيـد؟   اين شما نبوديد كه مدعي بوديد، تروريسم را مخالفان آغاز كردند و شما را ناگزير نمودند هزاران تن را شكنجه و اعدام                        -
 و از ميان انواع گروه ها و تمايل ها، به سراغ جانبداران اسالم اسـتقالل و آزادي                  ؟زديددر افغانستان چرا دست به تروريسم ديني        

 اين چه جنايت بـود كـه بـه اسـم اسـالم كرديـد؟ تجربـه                  ،و رشد رفتيد و آنها را تكفير كرديد؟ در بحبوحه مقاومت ملتي محروم            
 .و چهره واقعي شما را بر همه آشكار ساخت. از كردافغانستان مچ شما را ب

تجربه افغانستان مـي گويـد تروريسـت        .      روزنامه ها و راديوها و تلويزيوون ها نوشتند و گفتند عامل اين نفاق افكني شما بوديد               
 .شما هستيد كه اسالم را قرباني قدرت پرستي كرديد و مي كنيد. منافق شما هستيد

 كه سفارتخانه هاي خود را در كشورهاي غرب بر آن داشتيد كه جزوه چاپ و منتشر كنند كه انقـالب ايـران بـا                  اين شما نبوديد   -
 پاسدار بـه    خطر تروريسم روبرو و رژيم خميني چاره جز آن وحشي گري ها كه مي كند، ندارد؟ اينك بگوييد چه موجب شد كه                     

 3000كنار هم براي استقالل ميهن خويش مي جنگيدنـد؟ مسـئول مـرگ               ميان برادراني بپا كرديد كه در        افغانستان صادر و جنگ   
 بقول نامه مجاهد افغاني، كيست؟ مسئول ادامه جنـگ تجاوزكارانـه در افغانسـتان كيسـت؟ مسـئول                   5000و  ) بقول مطبوعات دنيا  (

جاي انقالب، ضدانقالب صادر    شما كه ب  . شما كه انقالب و هدفهاي پاكش را قرباني قدرت مداري كرديد          .  شما تروريست ها   !شماييد
شما كه همه شعارها را به بيان       . شما كه اسالم را در شالق خالصه كرده ايد        . شما كه بجاي اسالم، تروريسم صادر مي كنيد       . مي كنيد 

گر شما كه قاعده رحمت و دوستي با يكـدي        . شما كه اسالم را به اسالم غي و سركشي و زور بدل ساختيد            . نفرت و كينه بدل ساختيد    
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شما كه در راه    . و سازش ناپذيري با دشمنان را در افغانستان مجاهد، همانند ايران برعكس كرديد و مبلغ بدترين كينه توزيها شديد                  
 .قدرت پرستي شيطان شديد و در مغزها و دل ها غيظ القاء مي كنيد

اگـر مـي خواهيـد مسـتقل و آزاد     . ! فرامـوش كنيـد  درس اول تجربه ها اينست كه بايد كينه هـا را        :     و اينك افغانيان و ايرانيان    
 در بحرانند و چنان نيست كه بتوانند به زور قشون           آمريكا و روسيه  !. به محبت روي آوريد   . !زندگي كنيد، كينه ها را فراموش كنيد      

، اصل  !من سود جوييد  از ضعف دش  . !بخود باور كنيد  . !بخود آييد . زمان رشد و بزرگي ما فرا رسيده است       . كِشي بر ما مسلط گردند    
ايـن راه رشـد و   .  درس قـرآن اسـت  ايـن . اين درس تجربه است   !. را بر سازش ناپذيري با دشمن و دوستي با يكديگر قرار بدهيد           

 .اين قدم اول است. بهروزي است
ـ . اساس خلقت بر رهبري نهاده شده است.    اما قدم دوم و اساسي ديگر اينست كه مسئوليت را همگاني بشناسيد    ر انسـاني داراي  ه

بدون اين اصل مـا نمـي   . اسالم و همه افكار ترقي خواهانه اصل را بر مشاركت عموم مردم در رهبري نهاده اند       . قوه رهبري است  
 . آب در كوزه است، گرد جهان نچرخيم. توانيم با يكديگر همپشتي كنيم و از بيگانه بي نياز شويم

مقاومت افغانستان با خيزش عموم مردم و مشاركت        . كت عموم مردم در رهبري پيروز شد         انقالب ايران از راه تعميم امامت و شر       
شركت مـردم در رهبـري جامعـه و تحميـل     تجربه ايران و افغانستان، معلوم كرد كه سلب حق   . آنها در مقاومت، واقعيت پيدا كرد     

رسطو و افالطون مـردم را در حكـم گوسـفندان مـي             اگر دين همانند ا   . چه جنايتي بر ضد اسالم و دو كشور ما بود         » واليت فقيه «
شمرد، چگونه مي توانست آنها را به شرف مسئوليت داري بيارايد و در فضاي معنـوي كـران ناپيـدا، بـه تماشـاي زيبـايي توحيـد                            

 بخواند؟
ـ                     طو اسـت را صـادر          خميني و همدستان زورپرستش، به افغانستان بجاي اسالم، چماق تكفير و استبداد فقيـه كـه همـان رأي ارس

راه در گريـز از     . كردند و افغانيان نيز، مزه تلخ اين واليت كه بر دشمني بنا شده و كينه و نفرت را روش ساخته اسـت را چشـيدند                        
نمي بينيم كه هر موفقيـت      . راه اينست كه درس تجربه را از ياد نبريم        . واليت فقيه به واليت اين و آن  عامل آمريكا يا روس نيست            

اين مشاركت در رهبري، در تجربه پيـروز        . اصل تجربه هاي متوالي است؟ تجربه مشاركت مردم در رهبري را ادامه دهيم            علمي ح 
 . شده است

همه فساد در اين تسليم شدن به چشـم پوشـي از شـركت در مسـئوليت رهبـري               .     بعد از تجربه نبايد از اين حق صرف نظر كنيم         
ضد انقالب هاي ايرانـي و افغـاني مـي گوينـد، مـردم ناداننـد و فريـب                   . د بر طرف مي شود    اين فساد، با بازگرفتن حق خو     . است

خوردند و انقالب كردند و اينك چاره كارشان اينست كه از نو فرودگاه ها را آب و جارو كنند و آزين ببندند و عمال آمريكا را با                    
 .گرداند كه ادعايشان در رعايت آزاديها دروغ استآشكار مي ،همين بيان. سالم و درود وارد كنند و مصدر كار سازند

   ناداني مردم، همواره عذر استقرار استبداد نبوده است؟ اگر شما جانبدار آزادي هستيد برابر كدام قاعـده از قواعـد دمكراسـي،                      
 نمي كنيـد و بهانـه        رأي اين ملت را قبول     ، پيروز شد     و انقالب بزرگ يك ملت را كه در بحبوحه قدرت استبدادي شما روي داد            

 شما براي ارتكاب انواع جنايت ها بر ضد ملت ها چيست؟
:     اما تناقض بزرگتري در سخن جانبداران استبدادهاي سياسي پيشين و استبداد ديني خميني و ديگران وجود دارد و آن اينكـه                    

ان،  راه حل مشكل جامعه هاي ما بودنـد، چـرا   شما ببرك كارمليان و شما سلطنت طلبان و شما واليت فقيه طلبان اگر طرز فكرهايت              
اگر بـر حقيـد چـرا بـه زور، حتـي بـه زور               ! كشورهاي ما زير سلطه بيگانگان رفتند و در اين دو قرن چرا نتوانستيد مقاومت كنيد؟              

د دينـي، اگـر      مي خواهيد خود را تحميل كنيد؟ و شما جانبداران استبدا          ،كشاندن پاي نيروي نظامي بيگانه به داخل كشورهاي ما        
يسم در ايران و ببرك كارمليسم در افغانستان پيدا شدند؟ چرا در عهد قاجـار، زيـر      ان اسالم محمد است، چگونه پهلو     اسالم شما، هم  

امـا ايـن    . سلطه قدرت هاي نوخاسته اروپايي رفتيد؟ مي گوييد تقصير شما نبود، تقصير سلطنت هاي استبدادي بـود بسـيار خـوب                    
اسالمي چرا و چگونه بوجود آمدند؟ جز بدين خاطر بود كه بتدريج با ايدئولوژي استبدادهاي حاكم سـازش              سلطنت ها در كشور     

و قدرت پرستي را ترويج كرديد؟ شما گناه را به گردن سلطنت استبدادي مي اندازيد و آنها گناه را به گردن ناداني مردم                       كرديد  
 جز شما دو دسته كيست؟ شما با فكر استبدادي و آنها با قدرت اسـتبدادي  –ييد  اگر راست بگو– اما عامل ناداني مردم   .مي اندازند 

 ملت هاي ما را به عقب نبرديد؟
     و اينك ما و شما افغانيان، نبايد از اينهمه تجربه كه به قيمت قرن ها خفت و خواري و غارت و تباهي تمـام شـده اسـت، درس                             

دادي چه به نام دين، چه بنام سلطنت و چه بنام ماركسيسم و چه بنـام ديگـر انـواع                    بگيريم؟ درس اين نيست كه هر نوع تفكر استب        
ديكتاتوري هاي حزبي، مايه تباهي ما است؟ درس انقالب ايران و تجربه افغانستان به مي گويد كه قدم سوم اينست كـه شـجاعت                        
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اين . ريشه همان زورپرستي است   . باورهاي ما است  ريشه فساد در    .  ريشه فساد را دائم در قدرت هاي خارجي نجوييم          و داشته باشيم 
بخصوص مسلمانان بايد بدانند كه اسالم خميني ها، تاب تحمل برخورد عقايد و آراء و تـوان تحمـل رشـد را                  . ريشه را بايد بركنيم   

گر اسـالم اسـتبداد   بايد بدانند كه ا. اين اسالم بقاياي نخستين غرب زدگي هاي قرنهاي پيشين است، ضد اسالم محمد است          . ندارد
فقيه را برافكند، بعنوان راه حل بحران انسانيت امروز و بمثابه اساس طرح تمدن تازه اي كه در آن انسان وسيله رشـد نيسـت بلكـه     

درست بدين خاطر است كه ضد انقالب و سـلطه گـران حاميشـان، مـي كوشـند اسـالم و       . هدف آنست، به كُرسي قبول مي نشيند 
 . بردارند خود و با ساقط كردن خميني، اسالم را از سر راه سلطه گريخميني را يكي سازند

 آزاد كنـيم و بـدان پيـروزي انقـالب را            "ضد اسالم خمينـي   "بكوشيم اسالم را از     .    مي بينيد مسئله، مسئله اي بغايت بزرگ است       
و اگر اسالم،   . رار نمي گرفت  قبر اين مدار    اگر ماركسيسم قرباني استالين نمي شد و استالين را ساقط مي كرد، كارش              . كامل سازيم 

 .! چنين باد. در عمل كارآيي و درستي همه جانبه خويش را نشان داده است،رهبر منحرف و قدرت پرستي را زبون بگرداند
ـ                      ي ضـد       اما براي كامل ساختن پيروزي انقالب، ناگزيريم قدم چهارم را برداريم و بگوييم آن كدام اسالم است كه اسـالم خمين

اگر اسالم با آزادي كه بنياد مسئوليت داري انسان است، با اسـتقالل كـه               . آنست؟ بيان انقالب اسالمي ايران پاسخ اين سئوال است        
اساس حيات يك ملت است و رشد كه عامل ادامه حيات ملي است، در اساس يكي نباشند، همان اسالم ارسـطوزده اي مـي شـود                      

 .  برافراشته است و زبونيسم تسليمكه قرن هاست پرچم سفيد را به ر
اين پايه كه تعاون اجتماعي را اصل قرار مي دهـد و         .  همان پايه مشترك اسالم و آزادي و استقالل و رشد است           ،  موازنه عدمي   اما

 ديگر  .رقابت و مسابقه را تنها در كسب علم و پيشي جستن در عدالت طلبي و تقوي تشويق مي كند، قلمرو آزادي را بسط مي دهد                        
بر اين اساس، .  قلمرو آزادي هاي يكديگر را بسط مي دهند     ،بر اساس تنازع افراد، هر فرد آزادي فردي ديگر نمي شود، بلكه افراد            

 تنهـا   ،نپذيرفتن دخالت خارجي در امور داخلي     . مودت و انسجام داخلي سبب فزوني مقاومت ملي در برابر فشار خارجي مي شود             
نيست، بلكه به استفاده نكردن از قدرت خارجي براي پيش بردن مـرام خـود در داخـل جامعـه ملـي نيـز                        به پرهيز از وابسته شدن      

انحراف انقالب ما از زماني شروع نشد كه ضد انقالب و خميني كوشيدند پاي قدرت خارجي را در منازعات داخلي بميـان                      . هست
در دوران  : از تجربه هاي گوناگون تاريخي بدست آمده است       بكشند؟ اقتضاي توحيد اينست كه از همان قاده اي پيروي كنيم كه             

يكي از شـرائط ايـن انسـجام، سـازش          . جامعه ملي، مودت بايد اساس كار باشد و اين مودت بايد انسجام ملي را به حداكثر برساند                
 . موازنه منفي همين است. ناپذيري با سلطه گر خارجي است

رشد انسان بشماريم، انسان بتدريج كه از سلطه زور و باور بدان رهـا مـي شـود، رشـد نمـي                        اما اگر رشد را رشد ارقام نشماريم و         
بنـا بـر    . كند؟ رشد با كاستن از تخريب و افزودن بر سازندگي، مالزمه ندارد؟ اگر چنين است پس موازنه عدمي، اساس رشد است                    

. بلكه بناي ترقي خويش را بر ترقي يكديگر مي گذارند         . داين اصل، آدميان جاي ترقي خود را بر پايه تخريب يكديگر باال نمي برن             
در پيام توحيد، انسان خليفه خدا روي       . آن انساندوستي كه فرهنگ غرب از مسيحيت گرفته بود و ارزش آنرا ندانست، همين است              
 اقـوام و گروههـا و        رشد بر پايه تضـاد     و.زمين، موجودي كه جهان بزرگ در وجود او است، به رشدي مرزناپيدا خوانده مي شود              

ده رشد نيافته پديـد مـي آورد و   » رشد يافته«افراد، همانسان كه مي بينيم، كار را به فزوني خرابي ها بر آباداني مي كشاند و با هر  
 بهر رو بحث از ايـن     .  جهان و هستي را بيهوده مي پندارد       ،را گرفتار پندار يأس آلودي مي كند كه بدان        » افتهرشد ي «سرانجام نيز   

همين قدر بگوئيم، وقتي اين چهار در اساس يكي شدند، بيان انقالب ايران ديگر شد و انقـالب پيـروز                    .  كتابي ديگر مي طلبد    ،امور
انقـالب ايـران در افغانسـتان، در پاكسـتان، در فيلـي پـين، در شـيلي، در                   . اين بيان و روشي است كه بازتابي جهاني يافت        . گشت

همه جا ملت ها توجه را از بيرون به درون بازگرداندند و بنـا را بـر مـودت بـا     .  و روش بازتاب جستآرژانتين، در لهستان در بيان    
اينـك شـما    .  مشعل هـاي ديگـر را روشـن سـاخت          ،شعله مشعلي كه در ايران برافروخت     . يكديگر گذاردند و به حركت در آمدند      

بدانيد كشور خويش و جهـان را       .  ايران خاموش گردد   ، اول خود   روا مداريد كه مشعل در كانون       و   ، ننشينيد !ايرانيان خسته نشويد  
نمي بينيد آشتي ملي كه به ابتكار شما از راه يكي گرداندن اساس اسـالم و اسـتقالل و آزادي و رشـد، از            . در تاريكي فرو مي بريد    

ن ديگـر سـاخت؟ در اسـتبداد    راه پاك كردن اسالم از زورپرستي، انجام گرفت، روش مبارزه براي رهايي ملي در همه جاي جها             
استبداد خميني شكست انقالب نيست، پيروزي حركت       . ضد انقالب دروغ مي گويد    . !خميني بمثابه پايان غم انگيز همه چيز ننگريد       

 واپسين مقاومت بنيادها و باورهاي استبدادي در برابر نيروي آزادي بخش انقـالب ظفرمنـد مـا                  ،انقالب است، چرا كه اين استبداد     
از آن چه درسـي گرفتنـد و از         ،   )در مقاومت با ارتش اشغالگر روس     (،  ببينيد افغانيان   .  اين استبداد را همان كه هست بدانيد       .است

خود بپرسيد از عوامل واپس ماندگي و استبداد وابسته به سلطه خارجي، چه بر جا مانده است؟ شما نيستيد كه ريشـه هـاي نظـامي                          
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بسته هاي بـه دو ابرقـدرت را از زنـدگاني اجتمـاعي خـويش بركنديـد؟ اينـك از آنهمـه غيـر از                        فئودالي و استبداد سلطنتي و وا     
و بـا  قـدمي ديگـر بايـد بـرداريم     . ايدئولوژي استبداد ديني و مشتي زورپرست نادان چه بر جا مانده است؟ همتي و استقامتي بايد     

سيم در جريان دسـت يـابي بـه اسـتقالل و اسـتقرار و بسـط                 از خود بپر  . برانداختن استبداد ديني، پيروزي خويش را كامل سازيم       
اينـك  آزاديها و ايجاد مقدمات رشد، عناصر واپس گرا مقاومت نمي كردند؟ اين مقاومت شوم، همين استبداد خميني نيست؟ آيـا                     

  يا قدم ديگر را نيز برداريم؟وقت آنست كه به عقب برگرديم
بـا  . !مشـعل داران بـه پـيش   . !به پيش. ه آمده اند، صحنه را ترك نكنيم و به پيش رويم    در همه جا ملت ها برخاسته اند و به صحن    

 .فروزيم و جهان را سراسر روشنايي گردانيمافروغ اين مشعل، مشعل هاي ديگر را بر
 :و اما نامه

 »بنام ايزد«
از خداوند آرزومنديم كه به كمـك  . خوبيممن و دوستانم .      برادر بزرگوارم آقاي بني صدر و مشاورين و همرزمانش را سالم باد   

هم در مجاهدت در راه حصول استقالل سياسي و آزادي دو ملت افغانستان و ايران و ممالك مظلوم آسياي وسـطي موفـق بـوده                   
از بعـد   .  مهاجرت كرده ايد و ما در آسيا مانده ايـم، مشـكالت دو كشـور بيشـتر شـده اسـت                     از هنگامي كه شما به قاره اروپا      . باشيد

 .مهاجرت شما، بيشتر كارهاي سياسي ما و شما جنبه و سمت مشترك پيدا كرده است
هم در ارتباط با سپاه پاسـداران ايـران و حـزب جمهـوري اسـالمي                ) هزاره ها (كم مطلع باشيد كه مالهاي ما شيعيان            شايد شما   

دولت ايران بر اساس خط گذاري حزب توده        .  كند  مي نان را بيشتر به انحصارطلبي تحريص     عقب افتادگي شان آ   ! مكتبي شده اند  
در . و در ارتباط با روسيه و حكومت دست نشانده كابل، آخوندهاي حريص ما را وابسته به حزب جمهوري اسـالمي كـرده اسـت                       

و ملـي   » ليبـرال «!!  چونكه مناسبات ما و شما علني بود، ما هم باصـطالح           ،ارتباط با كودتائي كه عليه شما گرديد، با ما هم درافتادند          
 ! گرا شديم و مائوئيست و آمريكايي گشتيم

 .     آخوندهاي ما به دستور دولت ايران به اين بهانه كه ما و شما با هم مناسبات معنـوي داريـم، مـا را هـم كـافر قلمـداد كردنـد             
نزاع داخلي ببـار آمـد، بـا        . ديدتبليغات همه جانبه را به پاي بردند تا آنجا كه اين جنگ سرد به يك جنگ گرم خونين تبديل گر                   

نفـر از طـرفين بـه       ) 5000(استفاده از سپا پاسداران ايران بنام خط امام جنگ بي سابقه داخلي راه انداختند كه در نتيجه پنجهزار                   
. شتنددر اين نزاع داخلي و ايجاد آن فقط دولت ايران و افغانستان دست دا             . هالكت رسيدند و روسها از آن استفاده اعظم كردند        

و آخوندهاي وابسته، خود را رسوا كردنـد و چهـره هـاي             خوشبختانه با برافروختن آتش نزاع، گروههاي وابسته به سپاه پاسداران           
در تاريخ افغانستان و ايران ثابت گرديد كه اين نوع مالها از ماركسيستهاي روسي و صدام و اَمثـال آن، بـه   . خود را آشكار نمودند 
 جنبه هاي مشترك مبارزاتي ما و شما است كه تحـت يـك خـط                ، آن چيز ديگر كه بر ما و شما ثابت گرديد          .مراتب بي رحم ترند   

 . فكري استقالل و آزادي كار مي كنيم
هـر دو ملـت از      .    روسها از شما و از ملت شما و از جمعيت شما مي ترسند براي اينكه از شما شناخت دارند و ما هم كه در نبرديم                        

در اين راه فتوري صورت گرفـت كـه موجـب           . بنابراين ارتباط گسترده ما و شما امر الزمي است        . ه عدالت هستد  جان و دل شيفت   
لذا ما در مسئله ايران و ملت قهرمان و آزادي دولت ايـران از شـما و دوسـتان شـما رهنمـود                       . بقاء بيشتر ارتجاع و استعمار گرديد     

قابل تأسف است كه مبـارزات ايـن دو   . هزاره هاي افغانستان از ما ياري بگيريد     بخصوص   ،شما در مسئله افغانستان   . حاصل مي كنيم  
اميدواريم اين دوستان شما در مورد مبارزات ملت ما مطالعـات           . ملت را كه تاريخ و فرهنگ مشترك دارند جدا از همديگر بدانند           

ما فرستادم كه در آن مسائل افغانستان از صد سـال           را براي ش  » رستاخيز انقالب افغانستان  «در اين رابطه كتاب     . جامع بدست آورند  
 .پيش بدين سو مورد بحث قرار گرفته است

 .را مي توانيد آنجا تهيه فرماييد» كله منارها در افغانستان«   همچنين كتاب ديگري بنام 
 با احترام

 امضاء، محفوظ 


