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  یبرکنار از پس سال یس ران،یا جمھور سيرئ نينخست با گفتگو

ابوالحسـن بنـی صـدر از جملـه چھـره ھـای  :سـانژادپار ديـام /یسـ یب یب
نزدیک به آیت هللا روح هللا خمينی، رھبر انقالب ایران بود که در دوره اقامت 
او در فرانسه به عنوان یکـی از سـخنگویان اصـلی آقـای خمينـی شـناخته 

 .می شد

آقــای بنــی صــدر پــس از پيــروزی انقــالب ایــران بــه عنــوان نخســتين رئــيس 
جدید انتخاب شد، اما به دليل اخـتالف بـا روحانيـانی کـه جمھوری حکومت 

بودنـد، نتوانسـت " اسـالم فقاھـت"به گفته خودشان به دنبال حاکم کردن 
 .دوره ریاست جمھوری خود را پایان دھد

آقای بنی صدر که " عدم کفایت سياسی"رأی مجلس شورای اسالمی به 
ن روزھـای خردادمـاه به عزل او از مقام ریاست جمھـوری انجاميـد، در آخـری

با آغاز دوره ای از منازعات خشونت بار ھمزمان شد که صـحنه  ١٣۶٠سال 
 .سياست ایران را برای ھميشه تغيير داد

آقای بنی صدر چند ماه پس از برکناری، به فرانسه رفت و اکنون در پـاریس 
 .را منتشر می کند" انقالب اسالمی در ھجرت"روزنامه 

 .با او در مورد این وقایع و وضعيت سياسی امروز ایران گفت و گو کردم ۶٠یع خرداد در سی امين سالگرد وقا

 

" عزل"سی سال از وقتی که شما توسط آیت هللا خمينی از سمت ریاست جمھوری ایران ! آقای بنی صدر -
سـت؟ اکنون که بعد از سی سال به آن واقعه و آن دوره نگاه می کنيد، جمع بنـدی شـما چي. شدید می گذرد

چه اتفاقی افتاد؟ چه چيزی باعث شد که آقای خمينـی بـه تـدریج از حمایـت شـما دسـت بـردارد و چـرا ایـن 
 انتخاب را کرد؟

از وقتـی کـه مـن بـه ریاسـت جمھـوری انتخـاب شـدم، آنطـور کـه آقـای . آقای خمينی حمایتی نمی کرد که دسـت بـردارد
آورده اسـت، آقـای " عبـور از بحـران"جمعـه گفـت و در کتـاب  در نمـاز ۶٠ھاشمی رفسنجانی درست بعد از کودتای خرداد 

خمينی به آن آقایان گفته بود که شما بروید و سعی کنيد که مجلس را در اختيار بگيرید، اجازه تقلـب داده بـود در انتخابـات 
 .شد کودتا ۶٠این جریان ادامه داشت تا در خرداد . مجلس

ریم، یک نوع اموری ھستند که استمرار دارند، یک نوع اموری ھستند که واقع می اما اینکه چگونه می بينم؛ دو نوع امور دا
دو . مسئله ای که بين من و آقای خمينی، یا در واقع بين دو دیدگاه به وجود آمد، تا امـروز ادامـه دارد. شوند و دنباله ندارند

. گوید حاکميت یا والیت جمھـور مـردم خط است، یکی می گوید والیت فقيه و بعد ھم مدعی شد والیت مطلقه، یکی می
بعد از من ھم با اینکه انتخابات آزاد نبود، ھر کسی که از حاکميت و رأی مردم نمایندگی می کرد با رأی رھبـر مقابـل مـی 
شد؛ چه آقای خامنه ای با آقای خمينی، چه آقای ھاشمی بود با آقای خامنه ای، چه آقای خاتمی بود با آقای خامنـه ای 

 .حاال که آقای احمدی نژاد است با آقای خامنه ایو چه 

دعـوای مصـدق و شـاه ھـم سـر ھمـين . این امر مستمری است که تا امروز ادامه دارد و قبل از آن ھم وجود داشته است
والیت فقيه در پيش نویس قانون اساسی نبود، در مجلس . پس دعوای اصلی این بود. بود، مشروطيت ھم برای ھمين بود

امـا آقـای خمينـی بـر . تصویب شد با مقداری اختيار که اختيار اجرایی نبود و تنھا نصب چند مقام بود" نظارت فقيه" خبرگان
 ٧۵تا زمانی که کودتا انجام شد، یعنی در خرداد شصـت، ایشـان در . اعمال می کرد] والیت فقيه را]خالف قانون اساسی 

قانون اساسی را ادامه داد، ھمين مجلس خود سـاخته ھـم فریـادش بعد که نقض . نوبت قانون اساسی را نقض کرده بود
آقای خمينی به آنھا نوشت کـه جنـگ بـوده اسـت و بـه قـانون اساسـی . به ھوا رفت که آقا از قانون اساسی چيزی نماند

 .عمل نشده و از این به بعد خواھد شد، اما از آن به بعد ھم نکرد تا از دنيا رفت

یکی مسئله رابطه بـا خـارج یـا اصـل اسـتقالل کـه از دیـد مـن بـا . چند امر مھم را ھم ھمراه داشتاصل دعوا این بود، اما 
: گروگانگيری نقض شد، چون با گروگانگيری آمریکا شد محور سياسـت داخلـی و خـارجی و تـا امـروز ھـم ھمينطـور اسـت

يوان آب بدون اجازه رھبر سر بکشـيد محور سياست داخلی و خارجی ایران آمریکا است، ممکن نيست امروز در ایران یک ل
 .و متھم نشوید که به دستور آمریکا دارید این آب را سر می کشيد

یـک بـار اداره اطالعـات ارتـش . مسئله دیگر مسئله انسان و منزلت و حقوق انسان بود کـه ھـر روز بـه آن تجـاوز مـی شـد
نظریـه . ت که عامل آن ھم افراد سـپاه و اینھـا بودنـدبرخورد مسلحانه اتفاق افتاده اس ١٢٠٠گزارش کرد که در طول ھفته 

آنھا این بود که اگر مسئله را به مسئله نظامی تبدیل کنند، برد با آنھا خواھد شد و عمال ھـم اینطـور شـد و اآلن حاکميـت 
 .در اختيار آنھا است

کوشـش ھـایی شـد کـه ایـن  .مسئله سوم مسئله اقتصاد کشور و امنيت و منزلتی بود که فعاليت اقتصـادی الزم داشـت
این بود که آقای خمينی خيلی راحـت در مقـام تشـویق از مـا دو جملـه . اقتصاد توليدمحور بشود و این با استبداد جور نبود

بنی صدر می خواھد ایران را فرانسـه و سـوئيس بکنـد "و یکی ھم گفت که " اقتصاد مال خر است"مھم گفت، یکی گفت 
 ."انقالب کردند در حالی که مردم برای اسالم
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انقالب شده بود که اینھا آزاد باشند اما آقای خمينـی از . ماجرای دیگر بر می گردد به کثرت گرایی و وجود احزاب و گروه ھا
بـر خـالف قـانون  -بکنـد" عـزل"من چه خواست؟ کرمانشاه که بودم، درست قبل از اینکه او شب ھنگام به قول خودش مرا 

خـب . پيغام فرستاده بود که شما ھشت گـروه سياسـی را محکـوم کنيـد -ود که عزلی بکنداساسی، چون نصبی نکرده ب
رئيس جمھور طبق ھمان قانون اساسی مجلس خبرگان ھم مجری قانون اساسی بود که از جمله اصول آن حقوق انسان 

را محکـوم کنـد؟ چگونه یک رئيس جمھوری ھشت گروه سياسـی . و حقوق گروه ھای سياسی و آزادی بيان و تشکل بود
این ھشت گروه را فھرست . نھضت آزادی، جبھه ملی، مجاھدین خلق، فدائيان خلق، کومله، دموکرات و دو سه گروه دیگر

این ھا در مجموع بر محور ھمان نزاع اصلی که حاکميت با فقيه است یـا بـا ملـت شـکل . کرده بود که باید من محکوم کنم
 .می گرفت

 

ایيد، این نزاع و این اشکاالتی که گفتيد، به عقيده شما از سی سال پيش که آغـاز اینطور که شما می فرم -
شما در صحبت ھای خودتان اشاره کردید که . شده ھنوز ھم ادامه دارد، ھر چند طرف نزاع تغيير کرده است

داد و بعـدا عده ای می گویند که آیت هللا خمينی در پاریس و وقتی انقالب در ایران جریان داشت وعده ھایی 
اما وقتی آدم به صحبت ھای آقای خمينی در پاریس مراجعه می کند، ھمانجا ھـم . در عمل آنھا را نقض کرد

بسياری از نظراتش را گفته است، یعنی مثال ھر جا که راجع به آزادی احزاب و گروه ھا صحبت کرده، این قيد 
ھمـه احـزاب و گـروه ھـا و . توطئـه نکننـدرا ھم اضافه کرده است کـه در چـارچوب اسـالم و بـه شـرطی کـه 

کسانی ھم که بعدا مورد تحدید قرار گرفتند، حکومت ھميشه گفته است که اینھا یا مشغول توطئه بوده انـد 
فکر نمی کنيد برای کسانی که آقای خمينی را می شناختند، تا حـدود . و یا اصول اسالم را زیر پا گذاشته اند

 .تلقی ای دارد، با توجه به اینکه نظریه والیت فقيه را ھم تدوین کرده بود زیادی روشن بود که او چه طرز

آنچه او در پاریس می گفت، حرف ھای ایشان نبود؛ چـون اگـر حـرف ھـای خـودش بـود قـبال در نجـف و در ایـران ھـم مـی 
ادی بـود و ایشـان ھـم در آن آنھـا بيـان آز. بایست گفته باشد یا بعد از مراجعت به ایران تا زمانی که از دنيا رفت مـی گفـت

نتيجه این که ناگزیر بود مواضعی اتخـاذ بکنـد کـه حرکـت عمـومی قـوت . وقت اصال اميدی نداشت که پيروزی قطعی است
 .بگيرد و سست نشود

 

 ...ولی حرف من این است که حتی در ھمان مواضع ھم -

گـاھی ایـن را . جواب ھا را مـا تھيـه مـی کـردیم .به آن غليظی که شما می گویيد نمی توانست بگوید! نه! می گویم حاال
، اما در مورد آنچه مربوط به والیت جمھور مردم است که ھيچ قيد و بند "در حدود موازین شرع"قاطی جواب ھا می کرد که 

ه عالوه بـر ایـن در مصـاحب. از زبان مبارک ایشان در مصاحبه با بی بی سی در آمد که والیت با جمھور مردم است. نداشت
ھای فراوانی گفت که ميزان رأی مردم است، نگفت که در حدود احکام دین ميـزان رأی مـردم اسـت، بـدون قيـد گفـت کـه 

 .فراوان از این جمله ھا گفت، بدون قيد و شرط. ميزان رأی مردم است

پـنج بـار تغييـر نظـر حاال که شما سئوال کردید به شنوندگان جوان شما یادآوری کنم که آقای خمينی در مورد والیـت فقيـه 
آقای منتظری در خاطرات خود می نویسد که با آقای مطھری پيش ایشان رفتيم و ایشان مخـالف والیـت فقيـه  .داده است

یک دوره در نجف والیت فقيه را تدریس کـرد کـه بـه صـورت کتـاب منتشـر . پس یک دوره مخالف والیت فقيه بوده است. بود
من که ھمراه جنازه پدرم به نجف رفتم، در . قيه یعنی اجرای احکام دین و قوانين اسالمشد و در آنجا می گوید که والیت ف

مورد آن کتاب با آقای خمينی صحبت کردم، گفتم شما این کتاب را نوشته اید که خانواده پھلوی تا قيامت بر ایران حکومـت 
فقيه را بياورد و به جای او بگذارد؟ گفت که نه،  کند؟ چه کسی حاضر است که مبارزه و جانبازی کند که رژیم شاه را ببرد و

گفتم ھمين را بنویسيد و از حقوقدانان . من این را برای فتح باب نوشته ام که امثال شما و آقای مطھری طرحی تھيه کنيد
را " دموالیـت جمھـور مـر"بعـد آمـد در فرانسـه . نوشت و ھمان زمان در خارج از ایـران منتشـر شـد. و متفکران دعوت بکنيد

رفتيم به ایران و پيش نویس قانون اساسی تھيه شد که این قيد و بندھا را نداشت و حاکميـت . این سه موضع. مطرح کرد
بعد در مجلس خبرگان آقای حسن آیت طرحی آورد که به امضـای او بـود و . مردم بود و اسم و رسم والیت فقيه در آن نبود

در قـانون . ای ولی فقيه قائل شده بود، در واقـع ھمـين مطلقـه ای کـه اآلن ھسـتاختيار بر ١۶در این طرح . آقای منتظری
نظـارت "من با آقای منتظری مفصل صحبت کردم، بـه . اختيار داشت ١۶اختيار گذاشته اند، اما آن طرح  ١١اساسی فعلی 

ھم در جـواب آقـای خامنـه  بعد. تصویب کردیم" نظارت فقيه"تا آخر عمر ھم می گفت که ما در آن مجلس . قانع شد" فقيه
بنابراین اگر امری دینی و اسالمی بود که این آقا پنج . این پنج نوبت. مدعی والیت مطلقه شد) ١٣۶۶در دی ماه سال (ای 

 .نوبت تغيير نظر نمی داد

را  ]والیـت جمھـور مـردم[آقـای خمينـی . والیت جمھور مردم قطعا ضد والیت فقيه است، چه برسد به والیت مطلقـه فقيـه
مـردم ایـران ! نـه آقـا. پس توجيه نسازیم که گویا ایشان چيزھایی گفته و مردم ایران نادانسته جنبشی کردنـد. گفته است

این ھم به صراحت گفته شده بدون ھيچ قيد . می دانستند که می خواھند حاکميت خود و حاکميت ملی را جانشين کنند
 .يد جمھوری اسالمی یعنی چه؟ گفت یعنی مثل ھمين فرانسهحتی از او پرسيدند این که شما می گوی. و بندی

 

مطـرح اسـت، نزدیـک  ١٣۶٠یکی از مواردی که در مورد عملکرد شما به ویژه در ماه ھای منتھی به خـرداد  -
شدن تدریجی شما به سازمان مجاھدین خلق است و بعد از آن ھم اوال ھمراه آقـای رجـوی از کشـور خـارج 

در ھمان دوره وقتی به صـحبت . ھی در شورای ملی مقاومت با ھم ھمکاری داشتيدشدید و بعد ھم چند ما
ھای شما مراجعه می کنيم، می بينيم که معتقدید که باید مسابقه بين اعدام و انفجار یا اعدام و ترور زودتـر 

ر توجيـه ھمکاری آن دوره چند ماھـه را چطـو. پایان بگيرد و می گویيد که مخالف استفاده از خشونت ھستيد
 می کنيد؟
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به مخفيگاه رفتم، ھيچ گونه ارتباطی بـا سـازمان ) پس از عزل(من تا وقتی که . تاریخ باید آنطور که واقع شده نوشته شود
اولين ارتباطی که با من گرفته شد، در . اصال و ابدا رابطه نداشتم. مجاھدین خلق و ھيچ سازمان سياسی دیگری نداشتم

ھيد لقایی که عضو حزب ملت ایران بود و به ھمين دليل که من در خانه او بـودم، او را بعـدا اعـدام در منزل ش. مخفيگاه بود
گفتم که شما به پنج سئوال اساسی جواب بدھيد تا من فکر کنم و ببيـنم ) مجاھدین خلق(تازه من در آنجا به آنھا . کردند

 .این اول قضيه. آنھا ھم جواب دادند. ی کرد یا خيرکه آیا می شود برای مقاومت در برابر این کودتا با شما ھمکار

خشونت را آقای خمينی و دستياران . مسئله مھم و اساسی دیگر اینکه خشونت را مجاھدین خلق در ایران شروع نکردند
مالحظه کنيد، خيلی روشن و صریح دستور می دھـد کـه  ١٣۶٠خرداد  ٢٨شما سخنرانی ایشان را در روز  .او شروع کردند

. حتی این آقای موسوی تبریزی ھم که بعد دادستان انقالب شد، اعتراف کرد که خشونت را مجاھـدین آغـاز نکردنـد. نيدبز
می گوید که اینھا دست به خشونت زدنـد . تبليغات رژیم وارونه حقيقت را می گوید. البته او اخيرا این اعتراف را کرده است

شـما مراجعـه کنيـد . ھم بيانيه مجاھدین خلق را منتشـر کردنـد (١٣۵٩)اسنفد  ١۴در غائله . و اعالن قيام مسلحانه دادند
 ...ببينيد که آیا آنجا اعالن قيام مسلحانه کرده است؟ ھرگز

 

 ...ولی دوره ای که شما در خارج از ایران با مجاھدین ھمکاری می کردید -

له و دموکرات ھم بـه مـن مراجعـه کردنـد و حتی دو حزب کوم. داریم می رسيم، بگذارید آنچه اساسی است معلوم بشود
به آقای خمينی کتبا نوشتم که اگـر شـما حاضـرید . گفتند در صورتی که به ما تأمين داده شود اسلحه را زمين می گذاریم

امـا . اینھـا اسـلحه را زمـين مـی گذارنـد -چون طبق قانون اساسی او می باید عفـو مـی داد–به اینھا تأمين واقعی بدھيد 
چون ممکن نيست که استبداد بخواھد در کشوری برقرار بشود و قبـول کنـد کـه خشـونت را کنـار . شد تأمين بدھدحاضر ن

آنھا حاضر بودند، این . طرفين موافقت کنند که خشونت را کنار بگذارند. بگذارد و حضور و وجود گروه ھای سياسی را بپذیرد
شتند؛ جواب داد که شما اول اسلحه را زمين بگذارید و بعد پيش من مجاھدین خلق به آقای خمينی نامه نو. آقا حاضر نبود

کدام دیوانه ای در حالی که یک رژیمی ھر روز در کوچه ھا اعضایش را می کشـد، حاضـر مـی شـود کـه اسـلحه را . بيایيد
 زمين بگذارد و بعد برود به خدمت کسی که در واقع رئيس آنھایی است که اعضای او را می کشند؟

توافق ما با آقای رجوی و بقيه گروه ھا و اشخاصی که در عضو شورای ملی مقاومت بودند ایـن : مورد بعد از آن کودتا اما در
مردم طرف . بود که اگر بنا بشود مدار بسته به وجود بياید و دو طرف خشونت را روش بکنند، مردم از صحنه بيرون می روند

خشـونت تـا وقتـی مجـاز اسـت کـه اعضـای گـروه ھـای . از صـحنه خـارج شـوند ما را دارند و ما نباید کاری کنيم کـه مـردم
در این دفاع ھم نمی بایسـت مقابلـه . سياسی مورد تجاوز مسلحانه قرار بگيرند، در آن صورت حق دارند از خود دفاع بکنند

قـای خمينـی و رژیـم کودتـا با رژیم را به افراد عادی تبدیل کننـد، مـثال پاسـداران و افـراد کميتـه یـا اشخاصـی کـه طرفـدار آ
 .ھستند

یکی از موارد اختالفی که با آقای رجوی، زودتر از موارد دیگر پيش آمد این بود کـه او مـی گفـت کـه ھمـه بایـد بپذیرنـد کـه 
. روش اصلی مبارزه مسلحانه است، ما می گفتيم که آقا توافق شد که این روش روش اصلی نيسـت و مـدار را مـی بنـدد

مثل آقای خمينی و حکومتش فکرشان این بود که اگر خشونت به روش اصلی تبـدیل بشـود، کسـانی کـه اما آن گروه ھم 
اگر این مدار باز می شد ھر دو حيات خود را در خطر . عمل و روش سياسی را در پيش می گيرند از صحنه خارج می شوند

 .می دیدند

 

سياسـی از جملـه مجاھـدین مبـارزه  مـداری کـه شـما توصـيف کردیـد بسـته مانـد و بعضـی از گـروه ھـای -
تلقی شما از پيامدھای آن دوره و این روش چيست؟ فکـر مـی کنيـد چـه تـأثيری بـر  .مسلحانه را ادامه دادند

 وضعيت سياسی و حکومت در ایران گذاشت؟

بـا آقـای کـاری کـه مـا . آنھـا آزمـایش و ابـتال را روش مـی کننـد .کسانی ھستند که قدرت و زور را ھدف و روش نمی کنند
خمينی و حزب جمھوری اسالمی و گرایش ھای استبدادطلب آن طرف کردیم و بعد ھم با گروه آقای رجوی و دیگران، ایـن 

به نظر من در این آزمایش جامعه ایرانی به یک امر مھم پی برد؛ این که چه سختی بر ما گذشت به جای خـود، امـا . طرف
ن است که در ھر جامعه ای که یک گروه ھای سياسی خشونت را روش می یک نتيجه بسيار روشن داشت و دارد و آن ای

 .کنند، آن جامعه در واقع به آنھا اجازه داده است که قدرت را بر او حاکم کنند

اگر طرفی که روش خشونت آميز در پيش می گيرد توانایی غلبه بر رژیم استبدادی حاکم را نداشته باشـد، وسـيله کـار او 
در واقـع یکـی از . که آقای رجوی و گروھش وسيله کار رژیم و توجيه خشونت بی حـد و مـرز آن شـدند ھمانطور .می شود

توجيه کنندگان، آقای رجوی و گروه او ھستند، ھم به لحاظ غلط بـودن روشـی کـه در پـيش گرفتنـد و ھـم بـه لحـاظ نقـض 
از دیـد مـن تـرور . قـوق انسـان و تـرور اخالقـیاستقالل ایران و در آمدن به خدمت صدام و ھم به لحاظ تجاوز بـه آزادی و ح

قبـل از آنکـه . اخالقی که این گروه می کرد و می کند، از آن تروری که موضوعش جان اشخاص است بسيار مھم تر اسـت
چون آن مدار . یعنی اآلن جامعه ایرانی با این خطر روبرو نيست. تکليف رژیم حاکم معلوم شود، تکليف این آقایان معلوم شد

اگـر رژیـم آقـای خمينـی رفـت، یکـی بـدتر از او و بـا ھمـان روش  [این خطر وجـود نـدارد کـه. [ز شده است و دیگر نيستبا
چون او قبال دستش رو شد و در آزمایش معلوم شد که نه استقالل برایش اھميـت دارد، نـه آزادی، نـه  .جانشين آن بشود

د و برای بـه دسـت آوردن قـدرت ھـم ھـر کـاری حاضـر اسـت فقط قدرت برایش اھميت دار. حقوق انسان و نه حقوق ملی
 .بکند

خدمت بسيار مھمی ھـم کـردیم و ایـن مـدار را بـرای . چون یک چنين آزمایشی انجام گرفت، ما به آن کشور خدمت کردیم
 اآلن در صحنه سياسی ایران، تقابل ميان کسانی است کـه از حاکميـت مـردم یـا والیـت جمھـور مـردم .ھميشه باز کردیم

گروه ھایی که دنبال قدرت بودند و ھستند ضعيف و ناتوان شدند و معلوم است کـه سرنوشـت . طرفداری می کنند با رژیم
 .ایران دموکراسی است
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این روزھا ماجرای مطرح شدن عدم کفایت سياسـی شـما در مجلـس . به وضعيت امروز ایران اشاره کردید -
ش است به یک دليل دیگری ھم زیاد مورد اشاره قرار مـی سی سال پيش عالوه بر اینکه سی امين سالگرد

گيرد و آن تشبيھی است که با وضعيت فعلی آقای احمدی نژاد می شود، فارغ از اینکه بخواھيم اشخاص را 
با ھم مقایسه کنيم، احتماال نه شما و نه آقـای احمـدی نـژاد از اینکـه بـا دیگـری مقایسـه بشـوید خوشـحال 

ظر ساخت سياسی و از نظر اینکه تلقی این است که علت بسيج حکومت عليه آقـای ولی از ن. نخواھيد شد
احمدی نژاد این است که او به اندازه کافی از رھبری حرف شنوی ندارد، شما این مقایسه را چطور ارزیـابی 

 می کنيد؟ چه شباھت ھایی می بينيد بين وضعيت امروز ایران و وضعيت سی سال پيش؟

 
اوال . ش در مجلس انجام دادند یک کودتا بود، نه یک کـار قـانونیآنچه سی سال پي

به صراحت می نویسـد کـه بـه  "عبور از بحران"آقای ھاشمی رفسنجانی در کتاب 
آقای خمينی در قانون اساسی چـه مقـامی . دستور آقای خمينی این کار را کردند

؟ چنـين داشت که بتواند به مجلس دسـتور بدھـد کـه رئـيس جمھـور را عـزل کنيـد
 .مقام و اختياری نداشت و یکی از مھم ترین نقض قانون اساسی ھمين مورد بود

 

هللا خمينـی و  تـرین مـوارد اخـتالف او بـا آیـت صدر از جمله مھم وزیر به آقای بنی تحميل محمدعلی رجایی به عنوان نخست
 اعضای حزب جمھوری اسالمی بود که اکثریت مجلس را در اختيار داشتند

رئيس جمھور چی بود؟ در چه کاری بی کفایتی نشان داده است؟ بنا بر آنچه آقای خامنه ای، " بی کفایتی"که این دوم این
مخالفت با والیت . ھمين بزرگوار در آن مجلس گفت و دیگران ھم به آن تأسی کردند، مخالفت من بوده است با والیت فقيه

از لحاظ عملی فقيه در قانون اساسی والیتی نداشت، . ی استفقيه دو وجه دارد، یکی وجه نظری است، یکی وجه عمل
مخالفت مـن بـا مـداخالتی بـود  !در امور دیگر ھم نباید دخالت می کرد، که می کرد. نصب چند مقام بود که انجام داده بود

یـک قاضـی  ھيأت، ھر کدام به ریاست ١٠مثال در انتخابات مجلس، من . که آقای خمينی بر خالف قانون اساسی می کرد
خـب ایـن . اینھا گزارش دادند که اغلب این انتخابات تقلبی بوده اسـت. دیوان کشور را ناظر تعيين کردم برای انتخابات ایران

گفتم آقا این انتخابـات تقلبـی اسـت، صـحيح نيسـت کـه اولـين . با ھمين انتخابات مجلس را افتتاح کنيد! آقا گفت که نخير
تـازه در سراسـر کشـور مـردم بـه قـدری . مجلسی باشد کـه بيشـتر نماینـدگانش تقلبـی انـد] بعد از انقالب[مجلس ایران 

گفت مـردم رأی ندارنـد، مـا محـض . ھزار نفر در انتخابات مجلس شرکت نکردند ۶٠٠ميليون و  ۶ناراضی بودند که بيشتر از 
 .خاطر دنيا می گویيم انتخابات، وگرنه من تصویب کنم کافی است

] برخـورد بـا[شما سراغ کنيد، از مداخله ایشان در نصب نخست وزیر که برخالف قانون اساسـی بـود تـا موارد دیگر ھم که 
مخالفت من با والیت فقيه یعنی مخالفت با ایـن کارھـای آقـای . سازمان ھای سياسی که باز بر خالف قانون اساسی بود

 .این بود! خمينی، که بلی

دعـوای آقـای احمـدی نـژاد و آقـای . زگی دارد و اھميـت خـاص خـودش را داردمسئله بسيار تا. اما حاال این وضعيت نيست
آغاز استبداد فقيه بـود، و دعـوای امـروز در  ١٣۶٠به نظر من کودتای خرداد . خامنه ای، اعالن ورشکست والیت فقيه است

رأی آقـای رھبـر بـود کـه بـه به این دليل که می گویند یک رأی بر آرای مردم غلبه کرد و آن ھـم . واقع شروع پایان آن است
 ٢٩در روز . آقای احمدی نژاد آدمی اسـت کـه آقـای خامنـه ای بـرای خـاطر او بـا ھمـه در افتـاد. آقای احمدی نژاد داده بود

سـاله اش،  ۵٠ھمانجا گفت که افکارش با این آقا نزدیک تر است تا بـا دوسـت . به مردم ایران اعالن جنگ داد ١٣٨٨خرداد 
در دور اول ھـم بـاز آقـای خامنـه ای آقـای . گفت و گفت و کرد و کرد تا او را رئـيس جمھـور کـرد. انیآقای ھاشمی رفسنج

حـاال بـا ایـن دسـت نشـانده خـود کـه گویـا افکارشـان ھـم بـه ھـم نزدیـک اسـت . احمدی نژاد را به ایران تحميل کرده بـود
يس جمھورھایی است که از یک قماش در طول این سی سال یک طرف ولی فقيه است، یک طرف رئ .سازگاری نمی کند

 .نيستند

آن بـن بسـت . سی سال پيش تقابل ميان حاکميت مردم بوده و والیت فقيه، حاال این تقابل یک بن بستی را بيان می کند
این آقای رئيس جمھور از حاکميت مردم نمایندگی نمی کند، ولی محل عمل او به عنوان رئـيس جمھـور، محـل : این است

او انتخاب این مردم نيست، اما در جایی قرار گرفته است که باید به این مردم پاسخگو باشـد و . مردم است عمل حاکميت
 .حاال با والیت فقيه مقابل شده است. امور مردم را تصدی بکند

پس در این سی سال یک طرف ولی فقيه است و اعمال قدرت، آنطور که آقای خامنه ای می گوید حکومت یـک سـر، یـک 
خـود آقـای خامنـه ای چـی بـود؟ آقـای ھاشـمی ! مـن مخـالف والیـت فقيـه بـودم؟ سـلمنا. رؤسای جمھـور ھسـتند طرف

 رفسنجانی چی بود؟ آقای خاتمی چی بود؟ حاال آقای احمدی نژاد چيست؟

چه به –نمی شود که یک طرف والیت مطلقه باشد به معنای قدرت مطلق، یک طرف دیگر بخواھد از جامعه نمایندگی کند 
معنایش این است که طرفی که طرف اصلی دعواست و بطور . و این تقابل تا امروز تقابل پيدا کرده باشد -حق چه به ناحق

حتی به دست نشانده خود ھم رحم نمی کند؛ او ھم مجاز . گير قضيه آنجاست. مداوم ھم طرف دعواست، عيب آنجاست
معنـای دعـوا ایـن . تی که والیت مطلقه ھست، اداره بشـو نيسـتپس این کشور تا وق. نيست که وزیر خود را انتخاب بکند

 .است

 

 پيش بينی شما از آینده این دعوا چيست؟
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بر اساس اطالعاتی که از داخل به من رسيده و دیدم که بعضی از اعضای ھمين مجلس کنونی ھم ھمين مطلب را گفتـه 
اگر . به کارش ادامه بدھد، به شرط اینکه در خط عمل کند اند، آقای خامنه ای می خواھد که آقای احمدی نژاد تا آخر دوره

چـون ! اگـر نـه، نـه. این کار را کرد، یعنی سرش را پائين انـداخت و ھرگـز بـاال نگرفـت تـا روز آخـر دوره اش، خـب مـی مانـد
ر اطالعات دیگری می گوید که در مجلس مقدمات استيضاح فراھم شده است و آن را به صورت شمشير دامـوکلس بـر سـ

دیگر بستگی به نحوه عمـل آقـای احمـدی نـژاد . این آقا نگاه داشته اند که اگر خواست از خط خارج بشود، آن را طرح کنند
امام جمعه کاشان ھم گفت که آقای خامنه ای گفته است که پرھای آقای احمدی نژاد را قيچی کنند، خودش بمانـد . دارد

بـه . اخيرا ھم گفتند که چھار نفر دیگر را ھم از دفتر ایشان گرفته انـد. می کننددر عمل ھم ھمين کار را دارند . تا آخر دوره
این ترتيب آقای احمدی نژاد یا باید به عنوان ریاست جمھوری بی اختيار بسنده کند، یا در معرض استيضـاح و عـدم کفایـت 

 .قرار می گيرد

 

 یارانه ھا با این اختالفات می بينيد؟ شما ربطی بين وضعيت اقتصادی ایران و اجرای قانون ھدفمند کردن

درصد اقتصاد، بلکه بيشتر دست دولت است و تازه سپاه ھم آمده قوز باال قـوز شـده و  ٨٠برای اینکه در ایران ! قطعا! قطعا
اقتصاد جورش با اقتصاد توليـدمحور جـور نيسـت، چـون اگـر اقتصـاد . قسمت ھای مھمی از این اقتصاد را تصرف کرده است

در . محور باشد، یعنی مردم توليد بکنند و بودجه از توليد داخلی تدارک بشود، اختيار دولت بـه دسـت ملـت مـی افتـدتوليد
یـک مزاحمـت . در حکومت آقای احمدی نژاد این اقتصاد مصرف محور خيلـی سـرعت گرفتـه اسـت. حال حاضر وارونه است

نتيجـه ایـن اسـت کـه کشـور از لحـاظ امکانـات کـار و ميـزان . جدی با توليد داخلی و اقتصاد توليد محور به وجود آمده است
حاال دستگاه آقـای خامنـه ای، مـی خواھـد ایـن را بـه گـردن آقـای احمـدی نـژاد و دولـت او . واقعی درآمد فقير شده است

انان ایـران چندین بار ھـم اقتصـادد. بيندازد، ولی در واقع آقای احمدی نژاد آلت فعلی بيش نبوده است در اجرای این اقتصاد
مثال یکی از آنھا که تازگی حکم یک سال زندان ھم گرفتـه اسـت، . ھشدار دادند اما آنھا را تھدید کردند و ساکتشان کردند

 .آقای رئيس دانا

_________________________________________________________________________________________ 

  تھران دانشگاه در صدر یبن اسفند ١۴ روز یسخنران
  

 ١۴ روز یسـخنران هيحاشـ در رانیـا وقـت یجمھـور سيرئ صدر، یبن ابوالحسن مخالفان و ھواداران یريدرگ :بی بی سی
 .افزود صدر یبن یآقا عزل به منجر یاسيس تحوالت شتاب بر که بود یعیوقا جمله از تھران دانشگاه در ١٣۵٩ اسفند

 

  :است ریز رحش به یسخنران نیا متن از ییھا بخش

 

 انقـالب یشـھدا آمـرزش یبـرا و مصـدق آمرزش یبرا. ميالرح الرحمن هللا بسم
 یھـا دانيـم در کـه آنھـا ھمـه و پاسـداران سربازان، آمرزش یبرا زين و ما بزرگ
 .ميبخوان فاتحه ھم با غلطند یم خون و خاک در نبرد

 و. انـد آمـده نجـایا بـه اخـالل یبرا یا عده که دادند اطالع من به امروز بعدازظھر... ديباش آرام لطفاً من! برادران و خواھران
 بعـدازظھر چـون. ببرند رونيب نجایا از اند آمده نجایا به اخالل یبرا که را ییآنھا که گفتم سيپل افسر به نیا از شيپ ربع کی

 و برندارنـد اخـالل از دسـت انـدک عـده نیـا اگـر کـه اسـت نیـا. اسـت شـده داده یآگـاھ کشـور ریـوز به باره نیا در امروز
 از را خودتـان اجتماعـات شـهيھم یبـرا بـار کی که خواست خواھم مردم شما از نکنند، عمل خودشان فهيوظ به نيمسئول
 .ديکن هيتنب ندیااليب خودشان وجود لجن به را یجمھور خواھند یم که یبدستان چماق وجود

 

 و راه یمجر و انگريب دیا آمده گرد شکوھمند اجتماع نیا در رانتھ مردم شما او بزرگداشت خاطر به امروز که یمرد مصدق،
 آن، و نیـا ليـم یبـرا نـه و اسـالم بـودن حـق بـر یبـرا آن آداب و یمسلمان از: دیگو یم باره نیا در خود که است یرسم

 و نلرزانـد را مـا وبجن ای شمال باد. دينمائ عمل یاسيس و یويدن اتيمقتض و معاد و خدا ترس از آن احکام به و ديکن یرويپ
 .نکند خاموش یکل طور به گرید روز و ور شعله را آن آتش روز کی یمصنوع طور به و دیننما یريتأث ما مانیا درجه در

 

 بلنـدگو قطـع. (مینمـا یمـ مبـارزه ھسـتم زنده تا کند دیتھد را تياسالم و تيرانیا چه ھر هيعل بر و مسلمانم و یرانیا من
 )کرد مختل ار یسخنران یقیدقا یبرا

 

 ممکـن چگونـه. مینمـا یمـ مبارزه ھستم زنده تا کند، دیتھد را تياسالم و تيرانیا چه ھر هيعل بر و مسلمانم و یرانیا من
 یرويـن یبقـا بـه کـس ھـر کنـد؟ تحمـل کشـور امـور در را یاجنب مداخله و باشد یجار یکس عروق در یرانیا خون است
 ...است مھدورالدم کند، کیتحر را گانیھمسا که یکس ھر نيھمچن و باشد داشته عالقه کشور خاک در یاجنب
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 حـال. خواھد ینم گریکدی از مستقل را دو نیا و نديب یم رابطه تياسالم و تيرانیا انيم و یآزاد و استقالل انيم مصدق...
 ست؟يچ در دو نیا ربط که مينيبب

 

 یآزاد ،یاقتصـاد یآزاد یعنـی اسـتقالل، اگـر اسـت یخـارج یھـا قـدرت بـا رابطـه در ملـت کیـ مجمـوع یآزاد استقالل،"
 کیـ در کـه کـرد تصـور تـوان یمـ چگونـه نباشد، حاصل یخارج یھا قدرت با رابطه در ملت کی یفرھنگ یآزاد و یاسيس

 نيبـ یھـا شـرکت بـه وابسـته و گانـهيب سـلطه ریـز سـت،ين آزاد آن اقتصـاد کـه یا جامعه در سلطه، ریز و وابسته جامعه
 زيـن و اسـت، حـاکم آن بر گانهيب یفرھنگ یھا ارزش و عناصر و ستين آزاد آن اقتصاد که یا جامعه در زين و است، یالملل
 نيچنـ در اسـت وابسـته یخـارج یھـا قـدرت بـه اش حاکمه دستگاه یعنی ست،ين آزاد یاسيس نظر از که یا جامعه در

 شـمرده محتـرم توانـد یمـ چگونـه یعمـوم یھـا یادآز یا جامعه نيچن در باشند؟ آزاد توانند یم چگونه افراد یا جامعه
 نيھمچن و بودند، عاجز آن اظھار از دهيعق صاحبان یا جامعه در اگر و نداشت وجود ھا یآزاد نیا یا جامعه در اگر و شود؟
 نیـا شـمرد؟ مسـتقل را جامعـه نیـا تـوان یم چگونه کرد، حکومت چماق و چوب منطق، و عقل یجا به یا جامعه در اگر

 رشـد آن، بدون که ییھا یآزاد ھمان یعنی. است یعموم یھا یآزاد وجود استقالل نشانه مستقل، جامعه در که است
 ...باشد شتريب یاساس یھا یآزاد که اندازه ھر یا جامعه ھر در عکس به و گردد ینم ممکن ملت کی فرزندان شهیاند

 

 یمـ را آنھـا خودشـان مـردم د،یعاجز شما که یصورت در و ديبران نجایا از را نيمزاحم نیا فوراً) یانتظام مأموران به خطاب(
 ...رانند

 

 حـاال. اسـت دروغ ھـم یآزاد بـدون اسـتقالل فرض و. است دروغ و بیفر استقالل بدون یآزاد فرض دیديشن که یبيترت به
 کنند؟ یم دايپ رابطه چگونه تياسالم با مسئله دو نیا مصدق نظر در که مينيبب

 

 در ھـم ليدل نيھم به و ھستند یوابستگ یھا یدئولوژیا ،یغرب چه و یشرق چه ھا یدئولویا م،يھست ما که یجھان در
 ".شرق به وابستگان" و" غرب به وابستگان" بودند مخالف او با دسته دو مصدق دوران

 

 بـه ایـ شـرق بـه یابسـتگو جز ايدن نیا در که گفتند یم آنھا. بود یوابستگ یدئولوژیا کردند، یم غيتبل آنھا که ییدئولوژیا
 و کنند هيتک بزرگ قدرت کی به دیبا کوچک ملل و کرد یزندگ مستقل و آزاد توان ینم ايدن نیا در. ستين یراھ چيھ غرب،
 .کردند یم غيتبل را مرام نیا دسته دو ھر و بودند موافق مرام نیا در فوق دسته دو ھر و. کنند حفظ را شیخو تیموجود

 

 یفکـر آن. ميباش وابسته" غرب و کایآمر" به دیبا که گفت یم یگرید و ميباش وابسته" هيروس" به دیبا که گفت یم یکی
 مـا بـه کـه ییتوانا یقو فکر آن و... ميکن هيتک مردم خود به ما اگر و کرد هيتک مردم به توان یم دیگو یم که ییتوانا و یقو
 م،يکنـ یمـ یزنـدگ آزاد و مسـتقل و ميکنـ یم هيتک دممر خود به و ست،ين غرب و شرق به یوابستگ به یازين دیگو یم

 و گانـهيب سـلطه از ملـت کیـ کامـل ییرھـا یمعنـا به یآزاد و استقالل که است اسالم در که چرا. است تياسالم ھمان
 .ابدی یم تحقق گانهيب سلطه اريدست چماقداران

 

 بودند، کرده حاکم جھان بر گران سلطه که ینادان و جھل و ضعف کیتار دوران کی در که یمرد مصدق، دید از آنچه نیبنابرا
 طـرز یمعنـا بـه تياسالم از یرويپ و یآزاد حد ھمان در تيرانیا است، اصل د،يکش دوش بر را یاستعمار ضد مبارزه پرچم
 یمـرد .باشـد ازيـن یب یا گانهيب ھر از خود بر هيتک با و هیپا در وحدت با که دھد یم امکان ملت به که ینید و روش و فکر
 و فکـر طـرز نیا با بود، دوران آغازگر شود، آغاز جھان در طلبانه استقالل یھا نھضت که آن از شيپ کیتار یروزھا آن در که
 کـه آن ھمـه بـا و بـود، مخـالف یو بـا مجموع در حاکمه دستگاه که نیا ھمه با و رفت روز حاکم قدرت مقابله به دید نیا با

 بزرگ پنجه در پنجه که شد موفق نيسرزم نیا مردم یاری به بود، آنھا یاخل د عوامل و گران سلطه دست در امکانات تمام
 که است یکس تنھا که آن با که بس ھمان او عظمت در: گانهيب سندهینو آن قول به و. درافکند زمان یھا یامپراطور نیتر

 دل و افکـار در چنـان و کـرد دايـپ یجھـان بـتمرت و شـأن قدر آن افکند، یجھان یھا کارتل پنجه در پنجه و کرد یمل را نفت
 .مرد بستر در او و بردارند انيم از نتوانستند را خود ريگيپ مخالف نیا بار نياول یبرا ھا کارتل که شد زنده جھان مردم یھا

 

 اخـالق" ربـارهد دانـم یمـ الزم م،يدانست" تياسالم و تيرانیا" و" استقالل و یآزاد" از را او دید یکوتاھ جمله در که اکنون
 نیـا بـر یرھبـر کی: دارد وجود یرھبر از دید نوع دو ميھست ما که جھان نیا در. میبگو یا کلمه چند زين" مصدق یاسيس
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 نيـيتع خواسـت کـه طـور ھـر را مردم سرنوشت دیبا یم خود و رديبگ ميتصم ملت کی یجا به دیبا یم خود که است بارو
 او نظـر از رایـز. نبود گونه نیا از مصدق و. ھستند بشر خیتار حال و گذشته در بانه،کتاتورمآید یھا یرھبر یرھبر نیا. بکند
 گفـت روز آن یشـورا مجلـس در نوبـت نیچند که است نیا. است مردم اراده و خواست یاجرا و مردم یخدمتگزار یرھبر
 نـوع آن بـا و دانسـت، یمـ مـردم اراده یمجـر را خود او که اعتبار نیا به بود، فخر ملت ینوکر او یبرا". ملتم نوکر من" که

 چيھـ در ینظـر اظھـار چيھـ کـه باشـند نداشته امکان مردم و بکند، خواست که کار ھر و بداند مردم ميق را خود که یرھبر
 اسـت مقبـول یرھبـر یعنی ،یرھبر نيھم امام زبان از ما یاسالم یجمھور در زين اکنون ھم. بود مخالف بکنند، یا نهيزم

 نیـا در یمقـام ھـر و اسـت ملـت منتخـب یجمھـور نیـا در که گفتند کشور ھشت سران به خطاب شيپ روز سه دو امام
 .باشد ملت خواست و یرأ یمجر دیبا و است ملت منتخب یجمھور

 

 ميدانـ یمـ یکسـ را رھبر و میا رفتهیپذ امامت در ما که است یخط ھمان کننده انيب او" یاسيس اخالق" نظر از نیبنابرا
 انگريـب و. کنـد یمـ متبلـور شیخـو گفتـار و رفتـار اعمـال، بـه خـود در را یعمـوم یھـا خواست و دھد یم نشان ار راه که

 با و. کوشد یم توان حد سر تا و تيقاطع با ھا خواست آن یاجرا در و شود یم شیخو مردم یھا خواست نیتر یاساس
 قبـول را یرھبـر گونـه نیا که است یکس او و ستا یمصدق یرھبر یرھبر نیا. گرداند ینم یرو ھنيم از یا حادثه چيھ
 .داشت یم

 

 یزمامـدار بـه) مصـدق( او کـه روز آن. است توجه درخور اريبس ھا نسل ھمه و ما نسل یبرا که اوست از یعمل و سخن
 کـه گفـت اآنھـ بـه مصدق. کند انتخاب آنھا ندگانینما از را رانیوز أتيھ تا رفتند او نزد به یاسيس یھا گروه رھبران د،يرس
 کیـ کـه دیـکرد مبـارزه کـه نیـا ایـ و کنند اشغال ترھا قیال را یلشکر و یکشور یھا مقام که نیا یبرا دیکرد مبارزه شما
 کـه آنھـا و ھا گروه و باندھا که بود نیا یبرا مبارزه اگر بود؟ دو نیا از کی کدام د؟یايب گرید حاکم گروه کی و برود حاکم گروه
 خـود یھمکـار قیال که را یکسان من دیبگذار پس نباشند، اند، کرده یترق لهيوس را انتيخ و زور خدمت، و اقتيل یجا به
 صـرف بـه اشـخاص کـه بشـود یطـور و نشود نيچن اگر. نمیبرگز یھمکار به دھم یم صيتشخ وضع متناسب و دانم یم

 یھـا حکومـت و حکومـت نیا فرق که گفت خواھند وقت آن مردم رند،يبگ دست در را امور گروه آن ای و گروه نیا یوابستگ
 ھمـان کـه ھـم حـاال کـرد؟ یمـ حکومـت کشـور بر که نبود یخانوادگ یھا وحدت و باندھا نیا از شيپ مگر ست؟يچ یقبل

 ليـتحم یپـ در نـه و باشـد دهيعق دنبال به دیبا یاسيس گروه و حزب که گفت و نرفت بار ریز که بود نیا لذا،. است بساط
 موال اسالم صدر در که یربط و خط ھمان یعنی. است یاسالم ربط و خط ھمان زين ربط و خط نیا و. حکومت به خود افراد
 نیـا کـه گفـت خواسـتند مقـام و کـرد مراجعـه او بـه و بودنـد بنـد و زد و ائـتالف راه در که آنھا به و گرفت شيپ در) ع( یعل

 ھـا یھوچ حکومت ھا، یچ بندوبست حکومت زورداران، حکومت حکومت، نیا و است قانیال و معتقدان حکومت حکومت،
 .ستين رھايبگ ليآج و ھا بده ليآج حکومت و

 

 آن بـر مـا حـال نیا با داشت یبرم گام راه نيھم در و بود تياسالم خط ھمان رويپ مصدق یاسيس اختالف نظر از نیبنابرا
 شـماريب صینقـا و بیـمعا رسـند، یم ما یزندگ به یوقت زين ندگانیآ. نبود ینقص و بيع چيھ او کار در ميبگوئ که ميستين

 و رسـانده انتھـا به را لطف حقشان در خداوند که آنھا جز ست،ين خطا از مصون یانسان چيھ جھان نیا در. جست خواھند
 .کند یم حفظ ھا لغزش از را آنھا

 

 یسـاز بـت از نوشـت کـه یا نامـه بـر بنـا خـود او کـه م،یبساز یبت مصدق زا تا میا امدهين گرد نجایا در و ميستين آن بر ما
 ایـ کس که نوشت نامه او به خارج از یکس یوقت که بود نیا] مصدق[ از یزندگ در گرید ارزشمند نکته کی. جست یزاريب

 ارث به ای کنم ضیتفو یکس به من که ستين یزيچ یرھبر که نوشت پاسخ در مصدق کند، نيمع یرھبر یبرا را یکسان
 .است رھبر عمالً  ردک کار کس ھر. برسد

 

 اسـت منقـول او از عمـر آخـر لحظات در که یسخن و است مانده جا به او از که نوشته نیچند و حیصر نامه نیا با ن،یبنابرا
 ليـدل بـه یسـخنران دوبـاره قطع... (نيسرزم نیا در پس نیا از کس ھر رميم یم راحت اليخ با اکنون من: است گفته که
 انقـالب یمرکـز تـهيکم از تیـمأمور حکـم یدارا را رشـدهيدستگ کننـدگان اخـتالل از یکـی صـدر یبنـ یآقـا. بلنـدگوھا قطع

 )کرد یمعرف شھر نیا یاسالم یجمھور حزب کارت یدارا را یگرید و نیقزو یاسالم

 

 یکسـ کـه چـرا. بنـدم یم جھان از چشم آسوده اليخ با اکنون من که بود گفته یزندگ آخر یروزھا در مصدق که گفتم...
 داده صيتشـخ دارند یرھبر ییتوانا که را ییآنھا مبارزه، ضمن که ھستند مردم خود و نشد ليتحم مردم نیا بر من نام هب
 .نندیگز یم بر یرھبر به را آنھا و
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 یتمـام تيجامع با بود آن در مصدق که یعموم خط من نظر از. بکنم مجدد ديتأک امر نیا به روز نیا در که ھستم لیما من
 بـه. بـرود امام راه به دیبا شد، رانیا یاسالم انقالب اراده کننده انيب یتمام به اسالم و کرد دايپ ما یاسالم نقالبا در که
 کـه ھسـتند ییآنھـا کننـد یم نيچن که یکسان و. است او یزندگ و فلسفه از رونيب کردن عمل انقالب ضد بر مصدق نام
 .کنند استفاده شیخو مقاصد شبرديپ یبرا مصدق نام از خواھند یم

 

 و آمـد سیپـار بـه اريـبخت دکتـر ران،یـا یاسالم انقالب از شيپ سال کی بکنم، افشا شما یبرا را یمطلب نجایا در که لمیما
 کـه گفـتم او بـه. برسـد امام نظر به نامه آن که داد من به و نوشت یا نامه و کند عمل امام خط در تا است آماده که گفت
 و سـتين قـرص من دل نم،يبب عمل در را قول نیا به یوفادار شما از که است نیا برسانم امام به را نامه نیا که نیا شرط
 فکـر نیـا در اسـتمداران،يس معمول مطابق که، شد معلوم عمل در. دیبرو ديخواھ یم راه ھمان به شما که کنم ینم باور
 یریـوز نخسـت فرمـان) شـاه( نـابخرد آن سـتد از کـه بعـد. کنـد اسـتفاده شیخو مقاصد یبرا امام وجود از که است بوده

 را مصـدق نـام کـه ھسـتند آن بـر او ريـنظ یکسـان و او ھم امروز و داد قرار شیخو زيم کنار در را مصدق از یعکس گرفت،
 آرمـان ھمـه و کرد یسراسر و گسترده اميق نيچن یملت یوقت که بدانند را نیا. دھند قرار یاسالم انقالب با زيست لهيوس
 را نیـد عنـوان یحت یعنوان چيھ و گردد ینم باز راه نیا از افت،ی امام یرھبر در کمال و تمام را شیخو یھا استخو و ھا
 .داد قرار مردم یعموم خواست و انقالب نیا با مخالفت لهيوس توان ینم

 

 کشـور روز مسـائل هدربـار یکم که است نیا وقت میکرد صحبت او رسم و راه و اخالق و مصدق درباره اختصار به که نکیا
 آمد؟ یم ما امروز کار به چگونه تجربه آن مينيبب و ميکن صحبت

 

 کشور روز مسائل

 شما شد، ناتوان شیخو یھا ھدف به دنيرس از دشمن و ديرس انیپا به ما ملت یروزيپ با جنگ خدا خواست به یروز اگر
 نیـا تـدارک یبـرا مـا و اسـت گذشـته مـا بـر یسخت اريبس یھا شب و روزھا چه که دانست ديخواھ و دید ديخواھ مردم

 در نهيسـ و سـتادندیا یداریـپا و صالبت با جنگ یھا جبھه در که آنھا ھمه. میا کرده یتوان و حد از خارج تالش چه یروزيپ
 ما یروھاين تيوضع خدا شکر به که نکیا و اند گذرانده یسخت اريبس لحظات کردند، یريجلوگ او یشرويپ از دشمن نهيس

 اسـت آن زمـان م،ينکنـ دشمن ميتسل را ھنيم خاک از انگشت سر کی یحت ما که است آن به دھايام و است شده خوب
 یروھـاين مـا نظـر از. ميکنـ گـزارش رانیـا یگرامـ و مسـلمان ملـت به است، گذشته رياخ یروزھا در که آنچه درباره ما که

 نيبـ تيوضـع. دارنـد را دشـمن برابر در استقامت ییتوانا ما یروھاين. ینينش عقب راه نه و دارند یشرويپ توان نه دشمن
 .خواھند ینم را ما یروزيپ ابرقدرت دو از کدام چيھ که است چنان یالملل

 

 سـازش هیـرو از پـس کـه ديدان یم شما ھمه. است ابرقدرت آن انهيخاورم استيس انیپا یمعنا به کایآمر یبرا ما یروزيپ
 نـکیا و آورد دسـت به نو از را انهيخاورم در رفته دست از مواضع یگرید از پس یکی اکیآمر گرفت، شيپ در سادات که یکار
 چشـم یروزيـپ نیا کردن کامل یبرا رانیا به صدام حمله به او. گرداند کامل منطقه در را شیخو تسلط که است نیا کار در

 وسیمـأ صـدام فرسـتاده یروھاين یروزيپ زا که نکیا و برسد جهينت به روز چند ظرف حمله نیا که داشت ديام و بود دوخته
 رایـز اورد،يـن دست به یروزيپ ھم رانیا بشود، روزيپ تواند ینم عراق چون که است نیا کم دست او استيس است، شده

 در کـایآمر منافع و مواضع و گرفت برخواھد در را انهيخاورم یکشورھا سراسر انقالب موج ما، یروزيپ صورت در که داند یم
 یبرا کیتحر گونه چيھ از و کوشد یم ما فيتضع در لیوسا تمام با که است نیا. افتاد خواھد خطر در یجد طور هب منطقه
 .کند ینم فروگذار ما مقاومت هيروح فيتضع

 

 کـه اسـت یاسالم هینظر ھمان یمعنا به ما یروزيپ که ديدان یم شما ھمه. خواھد ینم را یروزيپ نیا زين روس ابرقدرت
 و یفـداکار یرويـن بـه یروسـ و ییکـایآمر اسلحه بدون تواند یم ستاد،یا شیخو یپا یرو و کرد هيتک خود هب یملت یوقت

 بـرد خواھند کار به را گرانقدر تجربه نیا ر،ياس یھا ملت ھمه صورت نیا در که. اورديب دست به یروزيپ خود، فرزندان ابتکار
 .سازند رھا یجھان یھا قدرت سلطه از را خود تا

 

 یروھـاين کـه بدانند و ننديبب یوقت. آموخت خواھند ما بزرگ درس نیا از جھان گرید نقاط از یاريبس و ما کنار در نستانافغا
 روزيـپ و کـرد مقابلـه کننـد، یمـ و کـرده کمـک آن به زين ايدن ھمه که مجھز و مسلح یروين کی با یامکانات چه با ما مسلح
 یآزاد و اسـتقالل تشنه جھان نیا در که آنھا ھمه ناچار پس کرد؟ نخواھند بيتعق ايدن نیا در را تجربه نیا یکس چه شد،
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 خواھنـد درس بـزرگ تجربه کی عنوان به ما یروزيپ از باشند، شیخو سرنوشت بر حاکم خواھند یم که یمردم و ھستند
 .گرفتند رند،يبگ دیبا که را یدرس ما انقالب از که طور ھمان گرفت،

 

 یراسـالميغ و یاسـالم یھـا نيسـرزم در و افغانسـتان در کـه یا انـهیجو سلطه استيس لیدال به ابرقدرت دو نیا پس،
 بـه وابسـتگان ھمـان آنھا دارند، وحشت یروزيپ نیا از که ھستند یکسان زين داخل در اما ستند،ين ما یروزيپ موافق دارند

 اسـت یجمھـور سيرئـ محض یروزيپ نبوده، نیا در ما یروزيپ کنند یم گمان که ھستند ینانيب کوتاه و یخارج قدرت نیا
 یبرا کشور سرتاسر در که است یزنان و مردان ھمه یروزيپ و پاسداران یروزيپ و سربازان یروزيپ ،یروزيپ نیا که آن حال
 یرأ بـا کـه یمـرد کـه بداننـد و اسـت اسـالم یروزيپ ما، یاسالم انقالب یروزيپ. مشغولند تالش و کار به دشمن بر غلبه
 از پـس که ستين یکس باشد یروزيپ به او اراده و خواست انگريب دیبا یم امروز و است افتهی یجمھور سيرئ انعنو ملت

 یروزيـپ و مـردم تمـام یروزيـپ یروزيـپ نیـا. ھستند نگران خوديب آنھا. کند یروزيپ بابت حقوق و حق مطالبه و دیايب یروزيپ
 و مردان آن یروزيپ. شماست مسلح یروھاين ھمه و ھا ژاندارم و ھا پاسبان نيھم یروزيپ. شماست پاسداران و سربازان

 مـردان و زنـان ھمـه و کـارگران و ھـا دھقـان شـھربان، انيروستائ یروزيپ و جنگند یم ھا جبھه در که است یریعشا زنان
 .دادند جان شیخو یاسالم ھنيم استقالل یبرا که ماست مستضعف و محروم

 

 نـوع دو نیـا دربـاره کـه است آن زمان و موقع نجایا در و میندار شکست یروانشناس ما چون که ديبدان را نیا شما نیبنابرا
 را بنا که یکسان آن است، شکست یاسيس یروانشناس ،یروانشناس کی میگو یم بکنم، صحبت شما با یروانشناس

 آنھـا گـردن بـه شکسـت گنـاه آمـد، شکست که بعد تا بسازند گناهيب شيپ از را خود کوشند یم و گذارند یم شکست بر
 شـب و روزھـا و شد خواھد ادیز قدر آن یبدبخت. آمد شکست یوقت است شکست یروانشناس ،یروانشناس نیا. فتدين
 به دیبا یم ما. ستين بوده، که با ريتقص نديبب که نیا حوصله یکس یبرا که شد خواھد اهيس از تر رهيت قدر آن مردم یھا
 ...ميباش داشته یروزيپ یروانشناس شکست، یروانشناس یجا

 

 مـردم از من تا دیبشو جدا آنھا از ديستين چماقدارھا نیا با که شما) یسخنران هيحاش در یريدرگ گرفتن باال به واکنش در(
 ديسـتين چماقـداران از کـه شـما. ديـکن هيـتخل را آنھـا اطـراف د،يستين نھایا از که شما... برسند آنھا حساب به که بخواھم
 ...برسند آنھا حساب به خودشان بخواھم مردم از من تا ديکن هيتخل ار آنھا اطراف

 

 .ديکن رونيب را نھایا. ديکن رونيب نجایا از آرامش با را نھایا مردم شما) بعد یکم(

 

 یم آنھا از و ندھند" یشخص و افکن تفرقه" یشعارھا که خواھد یم تيجمع از صدر یبن یآقا. رديگ یم شدت یريدرگ(
 )دھند لیتحو سيپل به کنند، یم ريدستگ که را یکسان خواھد

 

 در کـه دادنـد یشـنھاديپ مـا بـه آنھـا و. میکرد گفتگو آنھا با ما و آمدند رانیا به کشور ٨ یرؤسا ھفته نيھم در که گفتم...
 دسـتا و یریـوز نخسـت ژهیو یروين یاعضا را شدگان ريدستگ از تن دو صدر یبن یآقا. (است دفاع یشورا مطالعه دست
 شـنھادھايپ نیا که کردند ارائه ما به ییشنھادھايپ یاسالم یکشورھا سران نیا) کرد یمعرف نامنظم یھا جنگ اتيعمل
 اطـالع به و شود یم ادهيپ نوار یرو از تمام ليتفص با خود موقع در میديشن و ميگفت آنھا با ما آنچه. است مطالعه دست در

 .رسد یم ناًيع رانیا مسلمان مردم شما

 

 آتـش ــ١: میا گفته را خود ینظرھا تمام تيقاطع با نهيزم ٣ در یندگینما أتيھ به ما که است نیا میبگو نجایا در دیبا نچهآ
 را شدگان بازداشت که خواست تيجمع از گرید بار صدر یبن یآقا. (رديبگ انجام بالفاصله و ھم با دیبا ینينش عقب و بس
 اول مسـئله کـه ميگفتـ مسـلمان کشـور ٨ یرؤسا فرستادگان به را مطلب سه) نددھ لیتحو سيپل به را آنھا و نزنند کتک

 گونـه چيھـ آن دربـاره مـا کـه ستين یا مسئله نیا و کند ترک را ما خاک دشمن یروھاين دیبا یم کار ھر بر مقدم که نیا
 تيـجمع بـه را بـود آمـده دست به آنھا از که ییاياش و شدگان ريدستگ نام از یفھرست صدر یبن یآقا. (میریبپذ را یارفاق
 نيبـ أتيـھ کیـ اند فرموده امام که طور ھمان ـ٣. ميکن ینم موافقت یزيچ با ١٩٧۵ نامه موافقت از خارج ما ـ٢) داد نشان
 أتيـھ یشـنھادھايپ مـا البتـه شـود، حاصـل شـرط سـه نیـا کـه یصـورت در. کند یدگيرس تجاوز به دیبا یاسالم یالملل

 .رفتیپذ ميخواھ) عراق با جنگ خاتمه مورد رد( را طائف کنفرانس منتخب
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 یا عـده اسـت، بـوده مرسـوم شده واقع نیا از شيپ که یمسائل در که طور ھمان است نیا میبگو شما به نجایا دیبا من
 کـه ھسـتم یدشـمن با سازش جانبدار من ایگو که کنند یم غيتبل اورنديب فراھم را ما شکست نهيزم خواھند یم خود که
 تـوانم یمـ من ایآ که نیا. ام داده ییھا وعده المهید یآقا به من البد که است گفته یکس. است کرده تجاوز ما کشور به

 منتخـب جمھـور سيرئـ نیـا که نیا و است مسئله کی ندھم، ای بدھم باشند خواسته را آن یملت که آن بدون ییھا وعده
 جبھـه در مـن کـه نیـا. اسـت مطلـب کیـ دھد انجام یعمل ملت نیا خواست و اراده از رونيب تواند ینم و است ملت نیا
 ...تیموجود از جنگند یم که آنھا کنار در آنجا در و حاضرم جنگ یھا

 

 .)است نھادھا یبعض به متعلق که دھد یم نشان را شدگان بازداشت از یا عده ییشناسا یھا کارت صدر یبن یآقا(

 

 فسـاد چـرا ییگـو یمـ نھایا به وقت ھر کنند، یم فساد و اند کرده رخنه انقالب ینھادھا در فرمودند امام که یاشخاص...
 اسـت انقالب ینھادھا موافق جمھور سيرئ که یحال در است انقالب ینھادھا مخالف جمھور سيرئ ندیگو یم ؟یکن یم
 گـزارش االن. انـد آمـده انجـیا به فساد یبرا و اند گرفته کارت نھادھا نیا نام به و اند کرده رخنه انقالب ینھادھا مخالفان و

 .بشوند هيتنب شدت به و هيتصف دیبا نھایا. بودند ھا نيھم ھم آنجا در. نجاستیا ھم کوچصفھان

 

 بيـترت نیـا بـه را داشـت تعلـق آنھـا بـه شـدگان بازداشـت از یتعـداد ییشناسا یھا کارت که یینھادھا صدر یبن یآقا(
 یاسـالم انقـالب پاسـداران سپاه جيبس ستاد تھران، پسران معلم تيبتر مرکز تھران، یاسالم انقالب تهيکم: کرد یمعرف

 .)مقداد یدولت رستانيدب یاسيس و کیدئولوژیا قاتيتحق بخش خوزستان،

 

 و اسـت افتـهی سـازمان نھایا کنند یم را کارھا نیا که ھستند خودشان مردم که دينگوئ و دينگوئ مردم به شما نیبنابرا... 
 بـه نيتـوھ ملـت نیا و. است ملت نیا به نيتوھ ملت، نیا جمھور سيرئ به نيتوھ. شود دهيخشک سازمان نیا شهیر دیبا

 .است یمھم مطالب مطالب، نیا که نیا یبرا د،يدھ گوش ديباش آرام. کرد نخواھد تحمل را خود

 

 مينخـواھ فکنديب خطر به را شما یجمھور از و شما خاک از یسوزن سر که یموافقت چيھ بار ریز شما ندهینما عنوان به ما
 یکسـ یملت کی یوقت ديبدھ نشان ھست آنچه از ريغ را قتيحق و ديدھ جلوه وارونه را قیحقا ديکوش یم که شما رفت
 در و جھـان در را او موقـع کـه ديبگوئ ییھا سخن دیبا چرا باشد، استقاللش پاسدار تا گذاشت او عھده به و کرد انتخاب را

 بـه ایـ کنـد دار لکـه یخردلـ انـدازه بـه ولـو را مـا استقالل که یموافقت چيھ ميتسل تنھا نه ما بگرداند؟ فيضع دشمن قبال
 .میریپذ ینم نباشد متجاوز مجازات متضمن که را یحل راه آن بلکه م،یشو ینم برساند انیز ما یاسالم یجمھور

 

 و دارد وجود کامل اعتماد شما فرد فرد دل در که دارم نيقی د،يکن اعتماد من به که بخواھم شما از من ستين الزم نیبنابرا
 در و شـود حفـظ ھنيم استقالل که جنگد یم آن یبرا است روبرو مرگ خطر با لحظه ھر ھا دانيم در که یکس ديدان یم
 .ابديب دوام و قوام یاسالم یجمھور ،یاسالم ھنيم

 

 یمـ دشمن یروزيپ از تر خطرناک را ما یزرويپ و ستندين جنگ نیا در ما یروزيپ موافق که ھستند یکسان کشور داخل در
 صـرف را خـود کوشـش عمـده آنھـا م،يمخـالف مسـلح یروھـاين یروزيـپ با ما ندیبگو یعلن طور به ندیآ ینم که نھایا دانند،
 بـونیتر از روند یم و سازند یم را دروغ کی روز ھر اند، کرده ما مسلح یروھاين هيروح شکستن و یجمھور سيرئ فيتضع
 مـن: میگو یم شما به که اند انداخته راه به گسترده یغاتيتبل انیجر کی گردانند یم عیشا مردم انيم در ارند،د که ییھا
 نیـا. کـرد ميخواھ مقاومت مسلح یروھاين یقطع یروزيپ تا جنگ نیا در ما ھمه که سپارم یم تعھد مردم شما حضور در

 و خواسـت در یريتـأث آنھـا یخبرھـا جعـل و ھا یساز عهیشا ھا، اتھام ناسزاھا، و ھستند ھمراه ما با یگرام و زیعز ملت
 .کند ینم مردم نیا اراده

 

 ندگانینما نامه

 کمـال با د،یا داشته نامه نیا نوشتن در یا زهيانگ یدلسوز جز شما که کنم فرض که ندارد یليدل: محترم ندگانینما انیآقا
. دیـا داده حـق من به ھم شما که دينيب یم دیشو قيدق خودتان نامه در اگر میگو یم شما به تيميصم تینھا در و عالقه
 مـن بـا ھم شما پس. دیا کرده ینگران اظھار شوند، ینم اداره خوب که وزارتخانه سه اداره به نسبت خود نوشته در شما
 نکـرده تموافقـ من که یکسان ھمان که است نیا شما طرح یمعنا شوند، ینم اداره خوب وزارتخانه سه نیا که ديموافق
 حق من به است نبوده خوب اداره نیا که دیباور نیا بر شما اگر. بدھند ادامه کار نیا به کنند، اداره را ھا وزارتخانه آن که ام
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 ماننـد ھـم مـن پـس مـن، برادران اند، نشده اداره خوب ھا وزارتخانه نیا که ديھست موافق من با ھم شما یوقت د،یا داده
 اداره را ھـا وزارتخانـه نیـا ،یکنـون کنندگان اداره که ام نبوده موافق یجمھور نیا و مردم نیا الح به یدلسوز یرو از شما
 .کنند

 

 بشـوند متوجـه رانیا مردم ھم و شما ھم تا دادند یم نشان را یتوانائ نیا ماه ۶ نیا در قطعاً بودند، توانا اداره به نھایا اگر
 شما که نکیا. ام کرده مخالفت اند، داشته اداره ییتوانا که یکسان با احقن به من و است بوده کننده شنھاديپ با حق که
 ادامـه از ريغ شما یتیفور دو طرح یمعنا ایآ است، نبوده حيصح اداره که ديھست موافق من مثل و ميھست باور نیا بر ما و

 البته. کردم مخالفت عده نیا با من چرا که یدید یم و ديرفت یم علت دنبال شما که بود بھتر پس است؟ اداره نوع نيھم
 را اقـتيل کمـال کـه ھسـت حتماً و باشد ییکارھا دیشا ندارند، را یکار چيھ تيصالح و اقتيل آنھا که ستين آن یمعنا به
 در را کـس ھـر و زيـچ ھر که است نیا آموزد، یم ما به قرآن و اسالم که طور آن عدل یمعنا اما دارند، کارھا آن اداره یبرا
 .ميبدھ قرار دخو یجا

 

 یبـرا کنند؟ یم انتخاب جمھور سيرئ مردم چرا. دارد خطرناک عواقب طرح نیا بیتصو ام گفته من که دیا شده ناراحت اما
 یآزاد نیا ليتحص: که است نوشته و است گذاشته نقطه آن و باشد داشته کشور تمام به مربوط و یعموم دید او که نیا
 کـدام ،"یآزاد نیـا" ليتحصـ اسـت گفتـه ديـکن یم دقت. ستين بیفر جز رانیا انقالب ھدف و مبارزه و کار نهيزم عنوان به
 بـا کـه ديـنيبب شما تا خوانم یم تانیبرا ناًيع بعد صفحه در را آن من حاال. است نقطه تا چند ھمان ،یآزاد کدام نیا ؟یآزاد
 .کنند عمل یجمھور سيرئ ضد به تا سازند یم تناقض ییھا تقلب چه

 

 .)ندھند ادامه که خواست دادند یم شعار که یتيجمع از صدر یبن یآقا(

 

 یآزاد دھنـد، قـرار یاصـل نـهيزم را آن خواھند یم ندارد، دربر یتيواقع که مسائل نیا از یکی: "است نیا اصلش جمله آن
 بیـفر نباشـد، اهھمـر استقالل با که یآزاد آن ام، گفته یجمھور استیر از قبل ماه ھفت من". است استقالل از مستقل
 دانيـم در اگـر دوارميـام و زنـم یم را حرف نيھم ھم یآزاد دانيم در زدم را حرف نيھم یسخنران آغاز در ھم حاال است،
 .میبگو را سخن نيھم ام زنده تا و سدیبنو را نيھم نيزم بر ھم من خون افتادم، خون و خاک به شرف

 

 دايـپ اسـت، شـده داده کـایآمر بـه کـه را ھـا پـول نیـا که نیا یبرا یمقصر کی که نیا یبرا روزنامه نيھم در روزھا نیا اما
 یھـا بانـک از را خـود یھـا پـول رانیـا که ام گفته یمطبوعات مصاحبه در من چون که اند کرده کشف و اند افتاده راه کنند،
 حيتوضـ را معنا نیا نوبت نیچند من که نیا با. اند کرده فيتوق را ما یھا پول فوراً ھم ھا ییکایآمر کند، یم خارج ییکایآمر
 .بدانند قتيحق را آن ھمه تا کرد تکرار قدر آن را دروغ دیبا است گفته" گوبلز" اما ام، داده

 

 تـا خواستم بود، آمده کایآمر از که ییھا گزارش و ھا ادداشتی رفتم، خارجه وزارت به من که یوقت که بود نیا مطلب اما و
 یھـا پـول کـردن بلوکـه یبـرا را الزم یادار اقـدامات تمام کارتر دستگاه که بود آمده گزارش دو .ميھست کار یکجا در نميبب
 را مطلـب نيھمـ و آمدنـد مـن شيپـ ینفر چند ھم یمرکز بانک از. است کارتر یامضا منتظر فقط و است داده انجام رانیا

 .ميکن خارج را ھا پول نیا ما فرصت نياول در دیبا که گفتند و کردند عنوان

 

 ییآنھـا. رفتیپذ انقالب یشورا و دادم کایآمر یپول دستگاه از را ھا پول کردن خارج شنھاديپ انقالب یشوار در شب ھمان
 آنھـا بـه را انقـالب یشـورا ميتصـم بالفاصـله و بودنـد حاضر انقالب یشورا اتاق در پشت در بودند، آمده یمرکز بانک از که

 را مـا یھـا پـول کردن بلوکه اوراق نیا کارتر که ديرس یگزارش کایآمر از بعد روز کی. ندکرد عمل رفتند ھم آنھا. کردم ابالغ
 شـده گرفته آن از شيب کایآمر ميتصم که ديکن یم مالحظه پس شد، خواھد اعالم گرید ساعت چند تا و است کرده امضاء
 از بعـدھا تـا ميبکنـ اعالمـش در الاقـل ارزھـا آن کردن خارج در یشدستيپ که بود نیا ماند، یم ما یبرا که یکار تنھا و بود
 ٢ سـاعت در ھـم مـن و. ميباشـ نگرفتـه قـرار یالعملـ عکـس یوضع در ھم یروان نظر از. باشد بھتر ما وضع یحقوق نظر

 در سـرمقاله پشـت مقالـه نـو از بـاز ام داده را حيتوضـ نیـا نوبت چند من که نیا با کردم، اعالم را خبر نیا روز آن بعدازظھر
 که نیا به دارد ربط چه نیا ھم بعد د،یکرد یم اول روز از ستیبا ديکن یم قيتحق که شما خوب، اريبس حاال. نهيزم نيھم
 .اورميب دانشگاه به راجع ھانيک از ھم نمونه کی اما و بکنند ادیز و کم را ما یھا پول

 

 یفرھنگ انقالب
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) یاسـالم انقـالب روزنامـه در صـدر یبن یآقا روزانه ستون( کارنامه در دوارميام من که است نوشته ھا مقاله سلسله کی
 نیا کردم غلط من. شد ليتعط دانشگاه شما دستور به و دیبود شما که نوشته آنھا از یکی. بدھم جواب را آن نکات یبعض
 تازه استاند تدارک دمید برگشتم خوزستان از یوقت من. ستين من از دارد یمنزل و ضيف کار نیا اگر! دادم یدستور نيچن
 طبس واقعه که دیدید ھم بعد و ندازنديب راه به یعموم آشوب کی داخل در خواستند یم که بود یطور وضع و اند دهید یا
 .کنند سرنگون را یجمھور و برگردانند را وضع تا آمد شيپ

 

 و شود یفرھنگ انقالب دیبا که نیا یبرا گفتند بست؟ دیبا چرا را دانشگاه که دميپرس ام، گفته ليتفص به موقع آن را نھایا
 فرمـوده امام. نگھداشت فيبالتکل توان ینم را ینسل کی میگو یم ھم حاال و ديبکن تابستان التيتعط در را کار نیا ميگفت
 کـه نیـا یبـرا میکـرد یاسـالم انقـالب مـا. بکشـد طـول امـتيق تـا کـار نیـا کـه انـد نگفتـه بشود، یفرھنگ انقالب که اند

 خـود امـروز نسـل یجـو یآزاد و طلـب اسـتقالل روح انگريب و ما یاسالم فرھنگ و مبتکر و مستقل فکر انگريب یدانشگاھ
 .ميکن باز را یدانشگاھ نيچن فرصت نياول در دیبا و ميباش داشته

 

. سـتين ونیزیتلو ویراد در سابق هیرو ادامه بنابر که آمد من نزد یکس شيپ روز دو یکی ام گفته ھم بار کی را معنا نیا من
 .اند داده نشان را صورت نيھم ھم آنھا و رفتمینپذ من و آمدند مصاحبه یبرا ونیزیتلو و ویراد مخبران ھم نوبت دو یکی

 

 چـرا شـما کـه کردنـد تلفـن یا عـده ھرحـال بـه است بوده من حق در تیعنا و لطف بر شانیبنا که شود یم معلوم خوب
 را کـار نیـا نشـود پاک سانسور از ونیزیتلو و ویراد که یوقت تا بودم تهگف من که ديدان یم شما ؟ینشد مصاحبه به حاضر

 یغـاتيتبل دسـتگاه کـه سـتين یجمھـور شـأن در نظـر بـه. میندار یکس با ھم یگروھ و یفرد یدشمن اما کرد، نخواھم
 ].بدھد نشان[ استوک کم یب شود یم واقع که طور ھمان را اخبار ونیزیتلو و ویراد دیبا یجمھور نیا در. بگردد یانحصار

 

. بگـذارم انيـم در شـما بـا را ییمعنـا کیـ خـواھم یمـ م،ینما تمام را صحبت و بکنم یخداحافظ شما با من که نیا از قبل
 یپھلـو میـرژ مـانيدژخ دست به او جنازه که نیا یبرا او خانواده و بود خفقان رانیا در که آن با رفت ايدن از مصدق که یروز
 ايـدن مـردم اطـالع به را او مرگ ساعت به ساعت جھان یھا یخبرگزار و وھایراد. بردند احمدآباد به تمام سرعت با افتد،ين
 بـه متعلـق او بودنـد نوشـته". مـرد بزرگ کورش معاصر: "نوشتند عنوان نیا تحت یا مقاله لوموند روزنامه در. رساندند یم
 پھنه در دراز روزگاران در که بود یبزرگ رانیا آن استقامت و اراده ،ییتوانا عظمت، ھوش، انگريب. نبود سلطه تحت رانیا کی
 یجمھـور در نبـود سـزاوار. اسـت کـرده فـایا مھـاجم اقـوام مقابـل در یسـتادگیا و تمـدن شبرديپ در را شیخو نقش یتيگ

 یزيـچ کار نیا. بخوانند سيانگل استيس عامل و اءيدضيس اريدست را او سندینو یم مدارس یبرا که یخیتار در ،یاسالم
 اسـالم با و یاسالم یجمھور با که رديگ یم انجام یکسان دست به من گمان به اما. کاھد ینم مصدق مرتبت و شأن از

 را مصـدق بـودن یسـيانگل کنـد، باور را چه ھر نسل نیا که چرا. آورند دیپد نهيک ما فرزندان در خواھند یم دارند، یدشمن
 بکشـانند یشکسـت به یشکست از را یجمھور نیا خواھند یم کایآمر سلطه متخد در که آنھا ھم حاال. کرد نخواھد باور
 حاال نفر دو آن. کنند مالقات را گانیر یآقا کا،یآمر در است فرستاده را نفر دو شما جمھور سيرئ که کنند یم غيتبل جا ھمه

 طور نیا بپرسند تلفن با نبود ممکن ندارند، یغرض و قصد اگر کنند، یم مطرح را ھا سوال نیا که آنھا خوب،. ھستند نجایا
 گـانیر یآقـا بـا گفتگو و مالقات به محتاج که است بازمانده یکار م؟یدار یکار چه ما گانیر با اصالً  ست؟ين ای ھست یزيچ

 کننده انيب جمھور سيرئ عنوان به من که دوارميام. است داده درست را خود یرأ. است نکرده اشتباه ملت نیا نه، باشد؟
 .باشم جھان در ملت نیا مرتبت شأن، ت،يثيح ت،يشخص

 

 خودشـان سرنوشـت دربـاره مـا، مـردم تنھا و ما مردم دیبا دیگو یم که است یکس رانیا در او دشمن که داند یم کایآمر
 دانيـم در جنگـد یمـ یاسـالم ھنيمـ اسـتقالل یبـرا سنگر به سنگر مرزھا در که زمان ھمان در قوت تمام با بدھند، نظر
 دیـبا کـه آنھـا اسـت بھتـر بشـود، سـالم ما یاجتماع جو است بنا اگر است، مردم یھا یآزاد مراقب جا نيھم در و یآزاد
 مـن. کنم مردم یرأ و سرنوشت بر ميتسل را خود که ماند ینم نیا جز یا چاره من یبرا گرنه و ندینما تیرعا کنند، تیرعا
 باز خروس افراد حالت دینبا مردم شما اما رم،يبگ قرار ھستم که ییجا در مردم خواست بدون لحظه کی که ستمين یکس
 کـه سـتين نیـا وحـدت و موافقت یمعنا اما شود، اداره وحدت و موافقت و تفاھم براساس دیبا ما کشور. ديباش داشته را

 ارکـ یاسـالم یجمھـور بـه معتقـد یاسـالم یروھـاين کـه اسـت نیا موافقت یمعنا. بگذارند گردن عده کی حکم به ھمه
 یم شما به من کرد؟ دیبا چه که ديپرس یم فراوان من از شما. بروند شيپ استقامت و توان با و کنند شروع را خود وحدت

 اسـتقالل و یاسـالم ھنيمـ نکـنم، انتيخ یاسالم انقالب به که ام سپرده تعھد من. است بوده دوجانبه ما تعھد که میگو
 ديـکن تیـحما که دیا سپرده تعھد دينکن فراموش ھم شما. بکوشم دارم جان ات شما یھا آرمان یبرا و کنم یپاسدار را آن
 یجمھـور و شـما یآزاد و رانیـا اسـتقالل یخطـر چيھـ د،يھسـت ھا صحنه در شما تا و باشد داشته حضور ھا صحنه در و

 .کند ینم دیتھد را یاسالم



١٤ 
 

 

 و برخـورد جـادیا برونـد، یاسـالم انقـالب راه بـه ھـا وزنامـهر و ونیزیتلو و ویراد دستگاه کنندگان اداره که دوارميام کامالً  من
 .نکنند کیتحر و یجوساز

 

 سراسـر) کننـد عیـتوز مشـھد پادگـان در اسـت بـوده بنـا و شده چاپ ادیز تعداد به او گفته به که یا هياطالع به اشاره در(
 یزنـدگ کاخ در دزفول در من ایآ که است شده سؤال من از اند نوشته آن در جمله از اند نوشته آن در دروغ و کذب یمطالب
 کنم؟ ینم

 

 ھسـتند آنجـا در کـه آنھا ھمه و پاسدار سرباز، ،ینظام که یافراد ھستند من با که آنھا و اند بوده من با دزفول در که آنھا
 وزانآمـ دانـش کـه یحـال در مشـھد مسـلمان آمـوزان دانش از یگروھ اسم به ھا ورقه نیا کنندگان پخش که ننديبب خوب

 ر؟يخ ای اند گفته راست آنھاست اسم به ندارد، خبر ھا یباز نیا از روحشان

 

 از یبعضـ آمدنـد مـن دنیـد به که آنھا بودم، من که ییجا در چون نوبت، نیچند بشود، شیستا بر حمل خواھم ینم نجایا
 ریز صبح تا شام از و شام تا صبح از که ام بوده ییجا در من دانند یم اند کرده یزندگ من با که آنھا و حاضرند نجایا در آنھا

 پناھگـاه بـه کـه خواستند یم من از تمام اصرار با نوبت نیچند که نیا با آمد، یم شرم مرا و بود توپ یھا گلوله انفجارات
 قصـر در مـن کـه انـد نوشـته نھـایا وقـت آن. پناھگـاه در مـن و باشند سنگرھا در ما سربازان که آمد یم شرمم من و بروم
 نيھمـ شماسـت توجـه مـورد شـتريب چـه آن شـود یمـ معلـوم. دھـد یمـ لـو را شما نیا خوب یاول ام کرده یم یزندگ
 .زھاستيچ

 

 ديـنکن یکـار. دھد ینم بیفر را مردم نیا ام داده نشان را آن از ییھا نمونه من که روز و شب غاتيتبل گونه نیا ھرحال به
 آن مـا ونیـزیتلو و ویـراد که مينيبب عمل در دوارميام نیبنابرا. بپندارند قتيحق را عکسش شنوند یم را چه ھر مردم نیا که
 مـن البتـه شـد، معلـوم من بر معنا نیا که نیا محض به. شود یم اداره یطرف یب تینھا با است اسالم خواست که طور
 دیبگو مردم، منتخب جمھور سيرئ که ستين حيصح نیا اما. ستين کار در یشخص برخورد چيھ و کرد خواھم مصاحبه ھم
 پس شد؟ چه خوب ديپرس خواھند او از مردم! بکند بعد کنم، ینم مصاحبه من دارد وجود سانسور ونیزیتلو و ویراد در چون
 .شود ینم کارھا نيچن که مينيبب عمل در ما دیبا

 

 میشـد روبـرو دشـمن با ما هک روزھا آن در. دارم یم اظھار خدا خواست به نسل نیا یروزيپ به را خود ديام سخن انیپا در
 و دارد ادامـه جنـگ کـه اسـت مين و ماه ۵ امروز. اورنديب دوام روز ۴ از شيب ما مسلح یروھاين که کرد یم باور یکس کمتر

 گمان ننديب یم که را مشکالت عظمت است ممکن کسان بسا. ستندين اول روز مسلح یروھاين گرید ما، مسلح یروھاين
. شود یم روزيپ مشکالت آن ھمه بر بزرگ ملت نیا که دارم نيقی من اما. ميکن حل ميتوان ینم ما را مشکالت نیا نه ببرند
 در رخنـه کـه ییھـا نیـا ديـبدان مـردم شـما. باشد عاجز آن حل از ما ملت اراده که ستين یمشکل چيھ که دارم نيقی من

 دشـمنان. انقالبنـد دشـمنان نـانیا کننـد، یمـ غيـتبل یجمھـور سيرئـ ضـد بـر نھادھـا، نیا در روز و شب و اند کرده نھادھا
 کنند یم را غاتيتبل نیا که آنھا باشد؟ یميصم و مخلص و فداکار مردان مخالف یجمھور سيرئ که دارد ليدل چه. اسالمند

 هک ديبدان شما. یجمھور سيرئ با یدشمن به نھادھا نیا کشاندن یکی و مردم با نھادھا نیا کردن روبرو یکی دارند نظر دو
. بـرود نيبـ از مـردم یبانيپشـت نکـرده یخـدا اگر که بدانند ما یانقالب ینھادھا دھد ینم یرييتغ نیکمتر من رفتار در نھایا

 بـه و کننـد یم رخنه آنھا انيم در که یکسان و باشند مردم محبوب شهيھم دیبا آنھا. شود یم روبرو یجد خطر با انقالب
 نیـا ابـانيخ در که ندیگو یم. ھستند شما به خائنان و دشمنان ورزند، یم مبادرت کنند یم امروز که ليقب آن از ییکارھا

 فـوراً کـنم یمـ اخطـار آنھـا بـه االن دانشگاه، جلو آنجا میآ یم االن من خود. ديباش آرام. رذالتند فهيوظ مشغول چماقداران
 آنھـا تبھکـار دسـت بـه امـروز کـه دھـم یمـ حيترج. میآ یم آنجا به من خود نکردند نيچن اگر و کنند هيتخل را دانشگاه جلو

 .برود انيم از کشور نیا در یچماقدار رسم بلکه بشوم کشته

 

 بـوده برنامـه جـزو ھـم نیـا البد. اند داده لهيوس نه و دادند باطوم نه را یانتظام یروھاين اند گفته من به که طور نیا امروز
 واقـع ديـمف مـا اخطـار اگـر. ديبکن یخوددار ديتوان یم تا برخورد از. ديکن حفظ را خودتان آرامش مردم شما حال ھر به است
 اتفـاق گونـه نیا که ديبخواھ خدا از و ديبگوئ ترک را دانشگاه آرامش با. دیبشو عمل وارد که شماست نوبت وقت آن نشد،
 .شد علومم ما بر نھایا حرکت از زھايچ یاريبس بحمدهللا امروز و نکند متزلزل را ملت نیا وحدت یبنا ھا
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 بـر نھایا امروز م،يشناس ینم را نھایا ما که گفتند یم اگر. شد معلوم ما بر نھایا حرکت از زھايچ یاريبس بحمدهللا امروز و
 آب کجـا از کـه شـد مشـخص و شـد معلـوم آنھا مشخصات و شدند یانتظام مقامات لیتحو و ريدستگ شما عمل حس اثر
 .خورند یم

 

 تيـامن نشـود، داده خرج به الزم تيقاطع اشخاص گونه نیا برابر در اگر که بدانند ھمه و نباشد یا بھانه گرید که میدواريام
 .میببر صواب راه به را یجمھور توانست مينخواھ ما ییقضا تيامن بدون و گردد ینم باز کشور نیا به ییقضا

 

 ھم حاال دیشا. دیآمد کوتاه شما که نوشتند نامه و کردند تلفن یا عده کردم صحبت که شيپ دفعه! من برادران و خواھران
 سيرئـ کار. ستين خروس جنگ و یباز خروس یجمھور سيرئ کار که ديبدان اما د،يبکن را کار نيھم و دیبرو شما از یا عده

 آن نـرود، نيبـ از جامعـه در وحدت اساس که نیا یبرا است کوشش و است مردم در یآگاھ جادیا و قیحقا انيب یجمھور
 کـه یوقتـ و کننـد یمـ عمـل خودسـر و اطالع بدون که ھستند یا عده که بود نیا مقام در گفتم که ھم مخاطب زا مقدار
 کشـور و میبرو آخر به تا و ميکن قيتحق را یزيچ ھر دیبا ما. است کشور یپا بر د،يسیبنو گرید یا عده یپا به را نھایا شما

 اخـالل یبـرا گـرم و سـرد اسـلحه بـا یا عـده و دیايب صحبت یبرا یجمھور سيرئ که نیا. ميبگردان یامن طيمح را خودمان
 از کردنـد، کـه ديـبکن عمـل یطور ھمان مردم شما که نیا مگر. اورديب دوام بتواند که ستين یجمھور ،یجمھور نیا ند،یايب
. ديبشـکن ھـم ار تـانیھا چماق و ديبدان: که میبگو ھستند یکسان چه است معلوم که چماقدارھا نیا به دیبا ھم پس نیا

 وقـت آن. دیاندازيب کار به را تانیمغزھا تانیھا چماق یجا به د؟یکرد عوض چماق با را آن که دیدید یانیز چه مغز کار از مگر
 .شد خواھد منزه و پاک سالم، کجا تا ما یاجتماع جو که دید ديخواھ

 

 .شد خواھد روزيپ و گذشت واھدخ خطرھا از مردم شما غیدر یب یبانيپشت با و خدا خواست به یجمھور نیا

  )یاسالم انقالب اسناد مرکز تیسا در شده نقل ،یاسالم انقالب روزنامه گزارش اساس بر(

_________________________________________________________________________________________ 

 خلق نیمجاھد تیروا به ١٣۶٠ خرداد
  

، ھمزمان با بررسـی طـرح عـدم ١٣۶٠خرداد سال  ٣٠روز  :بی بی سی
ســی ابوالحســن بنــی صــدر، رئــيس جمھــور وقــت ایــران در سيا کفایــت

مجاھدین خلق در خيابان ھای تھران تظاھرات  مجلس، ھواداران سازمان
مـأموران حکـومتی و ھـواداران آیـت هللا  اعتراضی بر پا کردنـد کـه توسـط

 .خمينی سرکوب شد

خـرداد و ورود ایـن سـازمان بـه فـاز مبـارزه  ٣٠رونـدی کـه بـه واقعـه  روایت رھبران و اعضای سـازمان مجاھـدین خلـق را از
 :انجاميد مرور می کنيم مسلحانه

بـود، مگـر  انقالب ما ناقص و ناتمام و رو به افول خواھـد: "سخنرانی در دانشگاه تھران در ١٣۵٧اسفند  ۴، مسعود رجوی
کف که از قدیم می جنگيده انـد بـه وجـود نيایـد و  بر اینکه ھيچ گونه تضييق نظامی و سياسی برای انقالبيون اصيل و جان

  ."به خصوص در سطح کادرھای رھبری کننده با نظر شوراھای مردمی صورت گيرد انتصابات، تا سرحد امکان و

 مجاھدین مطمئن شدند که پدر طالقانی بـه عنـوان ١٣۵٨فروردین  ٢٣پنجشنبه شب  در آخرین ساعات" :محمد محدثين
کرده است، بالفاصله به روزنامه ھا و جراید  شھر را ترک] داشت دو تن از فرزندان خود توسط مأموران کميتهبه باز[اعتراض 

فـروردین،  ٢۴شـاید بتـوان روز ... کنترل ارتجاع حاکم در نيامده بـود موضـوع را خبـر دادنـد آن موقع که ھنوز صد در صد تحت
را اعـالم کردنـد، اولـين مقابلـه خيلـی آشـکار بـين  از پـدر طالقـانیروزی را که مجاھدین غيبت پدر طالقانی و حمایت خود 

  ."آورد مجاھدین و رژیم خمينی به شمار

بـا مـا  ، خمينـی کـه تـا آن موقـع از مالقـات)اعتـراض آیـت هللا طالقـانی(دنبال این جریـان  بالفاصله به" :موسی خيابانی
نشان می داد که خمينی زبان قـدرت را بھتـر از زبـان  کند و اینخودداری کرده بود، نتيجه گرفت که بھتر است با ما مالقات 

) حضـور داشـتند که در قم برگزار شد و مسعود رجوی و موسی خيابـانی در آن(دیدار با خمينی  در... ھای دیگر می فھمد
چکيده حرف در این دیدار، خالصه و . او سخن گفت به خصوص برادرمان مسعود خيرخواھانه با. صحبت ھایی رد و بدل شد
  ."آزادی: از ما در برابر خمينی عبارت بود

دیروز به دنبال ھجوم به مراکز چند گروه سياسـی و متعاقـب حملـه بـه " :١٣۵٨مرداد  ٢٣اطالعيه مجاھدین خلق در تاریخ 
سـتاد  ارتجاعی قصد حمله به راھپيمایی و درگيری ھای خونين پریروز، شایع شد که برخی عناصر و گروه ھای تظاھرات و

 ."شایعه خلع سالح مجاھدین نيز بر سر زبان ھا می افتد جنبش ملی مجاھدین را دارند، ھمزمان با این توطئه،
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مجاھـدین خلـق ایـران کـه از : "مناسـبت درگذشـت آیـت هللا طالقـانی به ١٣۵٨شھریور  ١٩اطالعيه مجاھدین خلق در روز 
مسـلمانان و آزادگـان و  ک مـی داننـد، ایـن فقـدان عظـيم را بـه ھمـهمجاھد اول را جبران ناپذیر و دردنا جميع جھات فقدان

 ."ھفته در سراسر کشور عزادار خواھيم بود انقالبيون جھان تسليت گفته و در سوگ آن گرامی پدر یک

  

 قانون اساسی و انتخابات ریاست جمھوری

نسـل : "١٣۵٨سـط آنھـا در آبـان قـانون اساسـی تھيـه شـده تو تلگراف مجاھدین خلق به اعضای مجلس خبرگان در مـورد
مـدت وکالـت  حتی با صرف نظر کردن از نحوه انتخاب و ترکيب گروھی خبرگـان و پایـان یـافتن مشتاق و به خون شسته ما

 ."کنونی آنھا معذور است قانونی آنھا در رأس یک ماه، باز ھم از دادن رأی مثبت به مصوبات

بـودیم کـه  بود و ما با حمایت فـوق العـاده مـردم مواجـه شـده ١٣۵٩وردین فر ٢٠ميليشيا روز  رژه دوم" :مھرناز نيک سير
  ."خيلی ھا از باالی پل حافظ بر سر ما نقل و شيرینی و گل می ریختند

 به وزارت کشور آن موقع رفتم و سئوال کردم که آیـا برادرمـان مسـعود] ١٣۵٩ماه  در دی[من خودم " :مھدی ابریشمچی
که ما به قانون اساسی رأی مثبت نـداده  ای ریاست جمھوری در انتخابات شرکت بکند، در حالیمی تواند به عنوان کاندید

   "رسمی به ما اطالع دادند که ھيچ مانعی وجود ندارد و می تواند شرکت کند ایم، آیا مانعی وجود ندارد؟ به طور

 

 "آزادی: در این دیدار، خالصه و چکيده حرف ما در برابر خمينی عبارت بود از: "موسی خيابانی

: ایـران د در نخستين انتخابات ریاست جمھوریکنفرانس خبری اعالم کاندیداتوری خو در ١٣۵٨دی  ١۵روز  مسعود رجوی
موفقيـت نفـس ایـن ... مقام نظرمان را جلب کرده باشد ما بدون اینکه در فکر و خيال برد و باخت باشيم، یا کسب عنوان و"

  ."فعال نيروھای انقالبی از این قبيل است آرزو می کنيم تجربه را که ھمان مشارکت

 بایسـتی خاضـعانه بـه شـما: "۵٨دی  ٢٩نامزدی در انتخابـات ریاسـت جمھـوری در روز  در پيام انصراف از مسعود رجوی
آیت هللا خمينـی ھمـان روز اعـالم کـرده ". (نيستم بگویم که اگر این مبارزه انتخاباتی بازنده ای داشته باشد، آن بازنده من

  (ارند رئيس جمھور ایران شوندجمھوری اسالمی رأی مثبت نداده اند صالحيت ند کسانی که به قانون اساسی: بود

 او در حـال. را که مجاھد شھيد عباس عمانی بود تقدیم خلق قھرمـان ایـران کـردیم ما اولين شھيد" :مھدی ابریشمچی
او را با ضربات سالح سـرد . حمله قرار گرفت پخش اوراق تبليغاتی کاندیداتوری برادرمان مسعود به وسيله چماقدارھا مورد

  ."عنوان اولين شھيد مجاھدین در برابر رژیم خمينی اعالم کرد سازمان، او را به به قتل رساندند،

این یک  در: "در محل مرکز امداد سازمان مجاھدین خلق در تھران ١٣۵٨بھمن  ٨مطبوعاتی  در کنفرانس موسی خيابانی
مـورد ... جمله در ھمين مرکز امداد سازمان و از سال ما به کرات در مراکزمان، در ضمن مراسممان و در انجمن ھای ھوادار

و شما اکنون  تا اینکه دیشب در اینجا با یک ھجوم مسلحانه و واقعا وحشيانه رو به رو شدیم .حمله و ھجوم قرار گرفته ایم
ی ھمـواره ما در برابر این حمالت ناجوانمردانه و پی در پ... بستند اینجا را به رگبار. جای تيرھا و اثرات گلوله ھا را می بينيد

و منـافع انقـالب را در نظـر  ایم که صبر و بردباری داشته باشيم، چرا که ما یک نيروی مسئول ھستيم و مصالح تالش کرده
  ."داریم

واقـع  یـک بانـد کـه در: "تھران در محل مرکز امداد مجاھدین در ١٣۵٨بھمن  ٨مطبوعاتی  در کنفرانس مھدی ابریشمچی
اسـدهللا کـه بـه طـور مشـخص در یکـی از اتـاق  عھده دارد، در رأسش فردی است به نام استخوان بندی این حمالت را به

  ."خودش را برای حمله به اینجا توجيه می کند ھای دفتر حزب جمھوری اسالمی عناصر

صدایتان در  پس کجایيد؟ چرا! یاللمسلمين" :ميتينگ مجاھدین خلق در دانشگاه تھران در ١٣۵٨بھمن  ١٠ مسعود رجوی
تصـميم  وای بـه روزی کـه... جمھوری اسالمی سر می برند؟ طرفداران ما را در نظام مگر نمی بينيد که چطور... نمی آید؟

  ."گلوله را با گلوله پاسخ بدھيم بگيریم مشت را با مشت و

را  ما زنـدگی و فعاليـت در یـک نظـام قـانونی: "گردھمایی مجاھدین در دانشگاه تھران در ١٣۵٨اسفند  ٢ مسعود رجوی
قانونی، شرعی و اخالقی دفـاع از خودمـان ھـم اسـتفاده  آن قدر پذیرفته ایم که تا به حال از حق. پذیرفته ایم، اگر بگذارند

مشخصی می  یک سازمان سياسی تا نقطه .که ما تا ابد ھی تقاضا و استدعای آرامش بکنيم این نمی شود... نکرده ایم
آن ... حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما اگر این بار ھم. تواند کنترل ھوادارانش را در اختيار داشته باشد

  ."گویيم که در مقابل آرامش، از خودمان سلب مسئوليت می کنيم وقت ما از حاال می
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 انتخابات مجلس

 امـروز در آسـتانه انتخابـات مجلـس: "ميتينگ انتخابـاتی مجاھـدین خلـق در تبریـز در ١٣۵٨فند اواسط اس مسعود رجوی
نشستيم و شورایی تشکيل دادیم که صالح  شورای ملی، با اھميتی که این دوره دارد، بایستی به عرضتان برسانم که ما

ای کردن  ھدف از دو مرحله) دن انتخابات مجلسدر اعتراض به دو مرحله ای کر... (بفرستيم به مجلس... ترین کاندیداھا را 
به دو مرحله ای بودن انتخابـات و شـرط اکثریـت  بعضی گروه ھا«: ببينيد چطور نوشته است... چيست؟ یکی از روزنامه ھا

 سـازمانی اکثریت نسبی معيار انتخابات باشد، آنھا با استفاده از کثـرت داوطلبـان و تشـکل زیرا اگر. مطلق حمله می کنند
پـس مسـئله تـرس از راه پيـدا کـردن مـا بـه مجلـس  مالحظه مـی کنيـد؟» .خود احتماال می توانند به مجلس راه پيدا کنند

  ."است

انتخابـات  نفـری کـه نظـارت و برگـزاری ٧انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات بـودم، یکـی از  من آن موقع عضو" :محمد اقبال
آرای متعلق بـه بـرادر مجاھـد ... شمارش آرا سر زدیم به چند حوزه... خاباتشب ھمان روز انت... مجلس را بر عھده داشت

گفـت ایـن  چيده بودند یک گوشه ای و یک حاج آقایی را ھم گذاشـته بودنـد آن بـاال کـه مـی مسعود رجوی را خيلی ساده
  ."منافقين را کنار گذاشتيم می گفت خيالتان جمع باشد،!... آرای منافقين است و نمی شمردند

! مادرھـا تکليف ما با این اوضاع چيست؟: "ميتينگ بزرگ مجاھدین در ورزشگاه امجدیه در ١٣۵٩خرداد  ٢٢ مسعود رجوی
نفـر از ھـواداران مجاھـدین  ١٠او از حـدود ... (شھيدان خلق جمع شده ایم برای یادبود تازه ترین! خواھران و برادران! پدرھا

) کشته شده بودنـد ر توسط ھواداران آیت هللا خمينی و حزب جمھوری اسالمیاو در نقاط مختلف کشو نام برد که به گفته
رادیـو تلویزیـون کـه مـی گویيـد در خـط انقـالب ! مطبوعـات !بازاری ھـا! اصناف! وکالی مجلس! رجال دولت! علمای شریعت

  ست؟پس این گلوله و گاز اشک آور برای چي) در اشاره به حمله به ميتينگ) ھستيد، آخر چرا ساکتيد؟

چماقدارھا و  خمينی، مجبور شد که بياید و در روزنامه موضعگيری کند و کارھای شنيع حتی احمد، پسر" :محمد محدثين
ارتجاع ھم بيست تن از نمایندگان مجلس آمدند طی  حتی در مجلس تازه شکل گرفته. پاسداران را در امجدیه محکوم کند

  ."حمله به تظاھرات و اجتماع امجدیه را محکوم کردندخود چماقداری و  اطالعيه ای در روزنامه ھای

 اینچنـين بـود کـه بـه فاصـله کوتـاھی بعـد از سـخنرانی... در واقـع مـات شـده بـود خمينی اینجـا" :محمد علی جابرزاده
سـخنرانی، آشـکارا عليـه مجاھـدین موضـع  شخصـا وارد شـد و طـی یـک ۵٩تيـر  ۴امجدیه، در کمتر از دو ھفته، در تـاریخ 

  ."گرفت

 موضع از طرف مجاھدین ایـن بـود کـه در آن نقطـه، نـه فقـط نشـریه مجاھـد، بلکـه ھشيارانه ترین" :محمدعلی توحيدی
موضوع نشان بدھند که این آنھـا نيسـتند  ستادھا و فعاليت ھای خودشان را تعطيل کردند تا با یک برخورد سياسی با این

  ."ستند که خواھان مبارزه مسلحانه و ماجراجویی ھستنداین آنھا ني که شعله ھای جنگ را بر می افروزند و

مشخصا حزب جمھوری اسالمی در درون رژیم سعی داشتند ھر چه بيشتر قدرت را  عناصر انحصارطلب و" :مھدی براعی
در دانشـگاه [ ١٣۵٩اسـفند  ١۴مراسم  سخنران. را ھر چه بيشتر محدود کنند) رئيس جمھور(دست بگيرند و بنی صدر  در

در آن روز چماقـداران و . تشـدید تضـادھای درونـی رژیـم، یـک نقطـه عطـف بـود این مراسم در پروسه. بنی صدر بود] تھران
  ."کار شد رژیم قصد داشتند این مراسم را به ھم بزنند، اما مقاومت ميليشيا مانع از این عناصر

 ١٣۶٠سال 

مجاھـد خلـق توسـط  ٣۵، خـون بـيش از ١٣۶٠تـا اردیبھشـت  ...١٣۵٨ از دی مـاه": "یـت شـاھدانخـرداد بـه روا ٣٠"جزوه 
زندان ھای خمينی به یک  ، آمار مجاھدین اسير در۶٠در این تاریخ، یعنی اردیبھشت . زمين ریخته شد پاسداران خمينی بر

 ."خورده و شکنجه شده اند ھزار تن می رسيد که اغلب آنان توسط پاسداران شالق

ھميشــه از اینکــه فرزندانشــان در سراســر ایــران دســت و پایشــان مــی شکســت،  مــادران مجاھــد" :فاطمــه رضــایی
رسيدند، ناراحت بودند و  از حدقه در آورده می شد، مورد شکنجه قرار می گرفتند و مظلومانه به شھادت می چشمانشان

ایـن تظـاھرات بـدون اطـالع ... ایـن کـار فـرا رسـيد زمان ١٣۶٠اردیبھشت  ٧سرانجام روز . دلشان می خواست کاری بکنند
را خبـر کردنـد و در ميـدان  مادران و خانواده ھای مجاھد خلق و ميليشياھای دليـر دھـان بـه دھـان یکـدیگر. شد قبلی آغاز

و د... رژیم ھم از ھمانجا شروع کرد به تھـاجم وحشـيانه... دگرگون شد با شروع تظاھرات وضع تھران. فلسطين گرد آمدند
  ."شھادت رسيدند مجاھد خلق به نام ھای ودود پيراھنی و خليل اجاقی در این تھاجم بيرحمانه به ميليشيای

 

 "یک تظاھرات بزرگ توده ای را بار دیگر آزمایش نمود می بایست به ھر ترتيب و با ھر قيمت: "مسعود رجوی
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 خمينی ھر کسی را که عليه رژیمش حرفی زد و ھر ١٣۶٠خرداد  ٢۶و  ٢۵، ٢۴خرداد،  روزھای آخر" :مھدی ابریشمچی
، جـز آنھا اصال خودشان به خيابـان ھـا نيامدنـد ...کس را که در مقابل رژیم داعيه داشت با یک نھيب مجبور کرد که جا بزند

 خرداد در سراسـر ایـران و در شـھرھای مختلـف در تظـاھرات ٣٠که در روزھای قبل از  مجاھدین و ميليشيای مجاھد خلق
بـه تـدریج داشـت  ۶٠خمينی از اوایل سال ... بياورند شرکت می کردند و تالش می کردند که فضا را از انجماد و اختناق در

... بين مـی بـرد نوع شکافی را در رابطه با سرکوب در دستگاه والیت فقيه ازاو باید ھر . گرفت تصميم نھایی خودش را می
، در ۶٠ایـن جریـان در سـال . آزادیخـواه، یکپارچـه و نھـایی بکنـد تا بتواند حمله و ھجوم خودش را برای قلع و قمع نيروھای

جمھور رژیم خمينی کـه آن  ن رئيساوایل خرداد به نھایت خودش رسيد و آن ھم عبارت بود از حذف اولي اواخر اردیبھشت و
  ."موقع بنی صدر بود

مقاومت  مبارزه سياسی، با خودداری تمام عيار در مقابل تھاجمات و ضرب و شتم ھا ما در سراسر دوران" :عباس داوری
خـرداد را  ٣٠بایـد مقھـور و ذليـل مـی شـدیم، یـا  مـا یـا. اما خمينی تصميم داشت که به رویمان آتش بگشاید. کرده بودیم

حاضـریم  حتی در آخرین نامه مجاھـدین بـه خمينـی، گفتـيم کـه مـا... در مقابلمان نبود ھيچ راه دیگری. انتخاب می کردیم
اما خمينی جز سرکوب مطلق ما چيز دیگری  ...سالح ھایمان را بدھيم، شما فقط به ھمه قانون اساسی خود ملتزم باش

  ."ی خواسترا نم

یک لحظه تاریخی را تشریح بکنم، نشسـت مرکزیـت مجاھـدین بـا حضـور برادرمـان  اگر من بخواھم" :مھدی ابریشمچی
سئوال اصلی را مطـرح کـرد و گفـت  مسعود... بود که در باره این موضوع بحث و بررسی می شد که چه باید کرد؟ مسعود

 که انتظار می رود، متقابال وارد شود و تظاھرات مسالمت آميز مردم را بهطور  خرداد شویم و رژیم ھمين ٣٠که اگر ما وارد 
خـرداد  ٣٠پيشـاپيش بگيریـد تـا در فـردای  رگبار ببندد، شما مسئوالن مجاھدین چه کار مـی خواھيـد بکنيـد؟ تصـميمتان را

 .را ھم محاسبه می کرد خرداد ٣٠خرداد شود، باید قدم بعد از  ٣٠خواست وارد  کسی که می. حيران و سرگردان نمانيم
دنبـال آن در صـفوف مجاھـدین انجـام  این ھمان جلسه ای بود که اتمـام حجـت مقـدمتا در داخـل مرکزیـت مجاھـدین و بـه

  ."گرفت

 خرداد ما در خيابان دولت تھران در یکی از پایگاه ھای سازمان در نشسـتی شـرکت ٣٠یک ھفته قبل از " :حوری سيدی
او ... ایـن موضـوع را بـه مـا اطـالع داد خرداد و ورود کل سـازمان بـه ٣٠مان موضوع تظاھرات در این نشست مسئول. کردیم

برای سازمان بعد از دو سال و نيم مبارزه افشاگرانه سياسـی، یـک تصـميم  ھمچنين خاطرنشان کرد که این تصميم گيری
  ."باقی نمانده است ازماندیگر راھی جز اتمام حجت با رژیم خمينی برای س. خطير و بسيار بزرگ است گيری

آخـرین  .ترتيب و با ھر قيمت یک تظـاھرات بـزرگ تـوده ای را بـار دیگـر آزمـایش نمـود می بایست به ھر" :مسعود رجوی
سرانجام از ميان طرح ھـای ... باید از سر گذراند تجربه مسالمت آميز را نيز حتی به منظور اتمام حجت سياسی و تاریخی

داد کـه  این طرح می باید به این مسئله جواب مـی. بسيار، مناسب ترین آنھا انتخاب شد احثاتنظامی مختلف، پس از مب
کمترین اطالع دشـمن، یـک تظـاھرات مسـالمت آميـز  چگونه می توان در بحبوحه اختناق مطلق، بدون اعالم قبلی و بدون

  "در خيابان ھای تھران ترتيب داد؟ چند صد ھزار نفری در روز روشن

 تمـام. ، حـد فاصـل خيابـان ھـای انقـالب و طالقـانی بـود)وليعصر فعلـی(خيابان مصدق  تجمع اصلی در" :ظمیجالل منت
در طـول ... تظاھرکننـدگان مـی پيوسـتند خيابان ھای منشعب از طالقانی مملو از جمعيت بود که مستمرا به خيـل اصـلی

م تظـاھرات مـانع حرکـت تظـاھرات بشـوند و سـعی کردند با حمله به صف مقد تظاھرات چندین و چند بار چماقدارھا تالش
  ."با کمک مردم آنھا را جارو کرد ولی ميليشيا... که از خيابان ھای منشعب، به جناحين این تظاھرات حمله کنند می کردند

 آمـادگی مشخص بود که رژیـم از قبـل بـرای مقابلـه. خيابان مصدق وارد خيابان طالقانی شد تظاھرات از" :فریبرز نعمتی
تظاھرات ھمين طور پيش می رفت تـا بـه پـل ... شد حمله به جمعيت ابتدا با تھاجم موتورسواران و چماقداران شروع. دارد

اتوبـوس  مينـی بـوس و ٧یـا  ۶پل ميدان فردوسی بودیم کـه رژیـم از طـرف ميـدان انقـالب  ما باالی. ميدان فردوسی رسيد
  ."و گرم مسلح بودندآنھا ھمگی به سالح سرد . نيروی فاالنژ وارد کرد

 تظاھرات مسالمت آميـز مـردم تھـران و به سوی مردم شليک کردند و» رھبر کبير«اذن  پاسداران رژیم به" :عباس داوری
  ."سازمان مجاھدین خلق ایران را به خاک و خون کشيدند

مان مجاھـدین خلـق ایـران ، منتشر شده در وبسایت رسمی ساز"خرداد به روایت شاھدان ٣٠"تمام نقل قول ھا از جزوه (
 )آورده شده است
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