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   و امامتنظام امت 

چيست؟ اسم آن   در قانون اساسي جمهوري اسالمي نام نظام سياسي
ها، مقوالت  بندي ها و رده بندي بگذاريم؟ در اين نوع  را چه نوع نظامي

  اند؟ سياسي دنيا كدام
ترين نام  حقيقت اين است كه برداشت تشيع راستين از اسالم مناسب

اي كه  توانيد با اين اشاره بيني كرده است. مي را براي اين نظام قبالً پيش
م چه عنوان خودتان بگوييد تشيع راستين براي نظام سياسي اسال ،كردم

نظام سياسي ». نظام امت و امامت«گويايي را انتخاب كرده است؟ 
نظام امت و امامت است و حق اين است كه   اجتماعي جمهوري اسالمي

هاي حقوق سياسي يا حقوق  با هيچ يك از اين عناويني كه در كتاب
اين تجربه را  اساسي آمده قابل تطبيق نيست. اتفاقاً يك بار انقالبيون ايران

كردند و پاي چشمشان خورد. براي رهايي از استبداد انقالب كردند. بعد 
چون اين عنواني » مشروطه«دانيد چه چيزي جايش بگذاريد؟  گفتند حاال مي

اي بود و مربوط به فرهنگ اسالم  كه براي نظام جديد انتخاب شده بود عاريه
توانست  صلي اين فكر عاريتي مينبود، حتي آن تأثيري را كه در صاحبان ا

  همين است.  داشته باشد براي ما نداشت. خاصيت چيز عاريتي
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كنيم عنوان نظام ما بايد نظام امت و امامت  به همين دليل، ما فكر مي
روشن منتها، در اثناي انقالب، چون اين عنوان هنوز براي توده مردم  باشد.

انتخاب شد كه بسيار هم » حكومت اسالمي«نبود، به عنوان شعار اول 
خوب و گويا بود و سپس وقتي معلوم شد اين نظام حكومتي 

ولي نام ». جمهوري اسالمي«جمهور هم دارد آنوقت گفته شد  رئيس
راستين و كامل اين نظام، نظام امت و امامت است. در رأس اين نظام 
اصول عقيدتي و عملي اسالم بر اساس كتاب و سنّت است. همه چيز 

از اين قلّه سرازير شود. بر طبق اين اصول عقيدتي و عملي، حامالن بايد 
و صاحبان اصلي حق در اين ايدئولوژي، در اين نظام عقيده و  مسئوليت

  اند.  و مردم "ناس"عمل، 
خواهند به چه كسي  خيلي مهم است. اول بايد مشخص كنند مياين 

؟ ه يك گروهبه يك خانواده؟ به يك طبقه؟ ب خدمت كنند: به يك فرد؟
  يا به عامة مردم و هر انسان؟ 

بر اساس كتاب و سنت، تمام نظر مكتب به عامة مردم است و در 
شوند و شكل  ميان عامة مردم آنها كه بر محور اين مكتب جمع مي

». امت«شوند  گيرند از تقدم و اولويت خاص برخوردارند. آنها مي مي
ر خدمت همه ناس است؛ صالح همه را امت غير از ناس است. اسالم د

به سعادت كل بشر   خواهد نه فقط صالح مسلمانان را. نظام اسالمي مي
انديشد. ولي در ميان ناس و كل بشر، آنها كه بر پايه اعتقاد به اسالم و  مي

شوند امت. امت، از نظر  آورند مي التزام به اسالم يك مجموعه به وجود مي
  امامت.  اني عقيده و عمل اسالم، حتماً نياز دارد بهو مب  ايدئولوژي اسالمي

گويد امت، بدون اينكه به آن  دقت بفرماييد! يك وقت مكتبي مي
خواهد خطوط كلي و اصلي سعادت  جهت بدهد كه عمل كند. اسالم مي

خواهيد در مسير الي اهللا گم  گويد اي امت! اگر مي را نشان بدهد. مي
نشويد بايد به حبل المتين و » الضالينمغضوب عليهم و ال«نشويد و از 
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عروه الوثقاي امامت چنگ زنيد. اين امامت تا وقتي كه در حد پيامبر 
شود،  كه با نشان ويژه و خاص از جانب خدا آمده ـ معين مي -است 

، امامت محمد (ص). ، امامت موسيشود امامت ابراهيم بنابراين گفته مي
هستند. در دوره پس از پيامبر اسالم (ص) امامان معصوم  ان اماماين

  منصوص و منصوب اند ولي با اينكه تعييني است، تحميلي نيست. 
شود اَطيعوالرَّسولَ: بايد از اين پيامبر فرمان  ها گفته مي به مسلمان

د ببريد. تعييني است ولي تحميلي نيست. چون وقتي مسلمانان به فرزن
معتقد شدند و ايمان آوردند، زمينه  عبداهللا به عنوان نبي اهللا و رسول اهللا

قبول اطاعت او را با خود در دل دارند. تعييني هست ولي تحميلي 
معصوم (ع) منصوب  نيست. ولي امروز در اين عصر غيبت امام
ت؛ تحميلي هم نيست؛ منصوص، در اين عصر امامت، ديگر تعييني نيس

بلكه شناختني و پذيرفتني يا انتخابي است. بنابراين رابطة امت و امامت 
در عصر ما يك رابطة مشخص است. دقت بفرماييد! شناختن آگاهانه و 

هاي متمادي هيچ  پذيرفتن، نه تعيين و نه تحميل. شما در طول اين قرن
قليد و رهبر ديني را به ايد كه مرجع ت ايد يا از هيچ كس شنيده جا خوانده

مردم تحميلكرده باشند و بگويند مجبوريد از او تقليد كنيد؟ آيا شما تا به 
  ايد؟ حال شنيده يا خوانده

و متعهدند. با تعهد و  مسئولاين امامت و امت نسبت به يكديگر 
متقابل. اينها را ناچارم با اشاره بگويم و رد بشوم ولي در  مسئوليت

 1بر امت و امت بر امام است. اي در همين زمينه حقوق امام ه خطبهالبالغ نهج
خوب و بجاست اگر فرصت داريد مراجعه كنيد و مطالعه كنيد ببينيد علي 

  گويم: مي اي از آن را برايتان گويد. گوشه السالم به مردم چه مي عليه
و اسوة برجستة تاريخ، اين وارث  نه، اين امام، اين انسان نموعلي (ع)

                                                           
 ه است. البالغ شاره به خطبه دويست نهجا. 1
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هاي نمونه  و همه پيامبران و انسان ، عيسي، موسيابراهيم ،ممتاز آدم، نوح
  گويد:  ايد مي كه اوصافش را در تاريخ خوانده  اديان ابراهيمي، به مردمي

حقوقي كه بر شما دارم اين است كه با من با زبان جباران و مردم از 
زنند، با من  پادشاهان و طواغيت تاريخ، با آن زباني كه مردم با آنها حرف مي

كنيم به علي انتقاد كنيم.  حرف نزنيد. مبادا كسي به خود بگويد كجا ما جرأت مي
ييد. من، اگر خدا رسد به من بگو نه! از من انتقاد كنيد و آنچه به نظرتان مي

اي بر من  نگهبان و نگهدارم نباشد، چنان نيست كه برتر از آن باشم كه شما خرده
  بود.  چنين نمي اي را نشان بدهيد كه بايد بگيريد و در كارم نقطه

. اين خطبه را مطالعه كنيد. همه گويد؟ علي (ع) چه كسي اين را مي
له جمله آن حاوي اصلي عالي است. آن [خطبه] خواندني است و جم

شناختي  بنابراين، رابطة امت و امامت اين است كه امت بايد از امام
آگاهانه داشته باشد و از صميم قلب او را بپذيرد، چون تعيين و تحميل 

متقابل شديد و  مسئوليتدر كار نيست و پس از پذيرفتن، ميان اين دو، 
   1 شود. جامعي برقرار مي

 يك وقت در آن ايامي كه ما قانون اساسي را در مجلس خبرگان
و  دو سه نفري از صاحب نظران از خارج از ايرانكرديم  تدوين مي

هاي قانون  ويژگية خارج كشورهاي اسالمي آمده بودند آنجا، دربار
ما «ردند. آنها گفتند: ك هاي جمهوري اسالمي ما سوال مي اساسي و ويژگي

ايد  ايد و تصويب كرده اين مقدار از اصولي را كه شما تاكنون تهيه كرده

                                                           
با عنوان نظام سياسي در قـانون   هايي از گفتار ارزنده و روشنگر شهيد بهشتي بخش. 1

ايراد شده است. دومين  در حسينيه ارشاد تهران 9/9/58اساسي است كه به تاريخ 
اساسي » قانون«ز انديشمند فرزانه است كه با عنوان پيرامون بخش حاوي گفتاري ا

مقدس ايراد شده است. بخش سـوم شـامل گفتگـوي     در مشهد 1358در تابستان 
بـه    جمهـوري اسـالمي   مطبوعاتي ايشان درباره قانون اساسي است كه در روزنامه

 است.منتشر شده  1358تاريخ پانزدهم تير ماه 
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فهميم كه اين يك چيز تازه است، اما  مي در نشريات ما پخش شده،
براي آنها  »اش كجاست؟ درست براي ما شرح داده نشده كه تازگي

مهوري اسالمي توضيح دادم كه اسم گويا براي نظام ما پس از انقالب، ج
يم كه دنيا هم بفهمد. ا هنيست. ما اين اسم را روي ناچاري انتخاب كرد

گفتم: نظام ما يك اسم دارد كه اين اسم را خود  »پس چيست؟«گفتند: 
بعد برايشان شرح دادم كه نظام  مكتب بهش داده؛ نظام امت و امامت.

از درون  امت و امامت يعني چه؟ گفتم: نظام امت و امامت اين است كه
رويد، از درون امت نهالي  امت مثل يك نهال كندروي كه آرام آرام مي

شود و  شاخ و برگ مي شود، پر شود، بارور مي كند، بزرگ مي رشد مي
توانند اين درخت  امت با چشمشان مية رسد كه هم رشدش به آنجا مي

خودشان را ببينند؛ و امامت رشد يافته از درون  پر شاخ و برگ پربار امام
شود امامت. امامت برخاسته از بطن و متن امت روئيده دائماً با  اين مي

خروشد، هر وقت  كند، با امت مي انديشد، با امت حركت مي امت مي
كند سخن دل اوست كه بر  سخني از دهانش بيرون آيد امت احساس مي

  زبان امامش جاري شده.
توانيد درست كنيد، اين يك پيوند  يببينيد اين پيوند را با هيچ چيز نم

 ،ويژه است و جز از همين مسيري كه در مكتب ما طي شده است
ما اصل است ة و امامت در نظام مديريت جامع شود به آن رسيد. امام نمي

شمول در جاي خودش  و همه چيز ديگر بايد در پرتو اين اصل پر
نهادهاي ة اين ترتيب، هم شناخته شود و قرار گيرد و به ساخته و

جمهور بايد در خط امام باشد،  حكومتي ما بايد در خط امام باشند؛ رييس
بايد در خط امام مسئوالن  قضاييه وة مجلس بايد در خط امام باشد، قو

 باشند، نيروهاي نظامي و انتظامي بايد در خط امام باشند، سپاه پاسداران
تا وقتي كه سپاه  پاسداران انقالب در خط امام باشد، آن وقت  ...انقالب

اين نهادها را از خودش ة است كه امت دلبسته و پيوسته به امام، هم



  17 / هاي نظام سياسي در جمهوري اسالمي ويژگي :
 

 

شود  ملت يكي مي داند و آن وقت است كه دولت و ملت، حكومت و مي
در جمهوري و يكپارچه و آن آرمان متعالي كه ما براي نظام مديريت 

  1پيوندد. ايم به تحقق مي كرده اسالمي آرزو مي

  مديريت جامعه 

آيد به  خوب دقت بفرماييد! بر پاية امت و امامت چيزي به وجود مي
. اين بخش اول از طرح اسالم درباره نظام سياسي "مديريت جامعه"نام 

(ع)  ، حتي امام(ص) است. آنچه در رأس قرار دارد كه همه، حتي پيغمبر
و مرجع تقليد، بايد مراقب او باشند و از آن سر مويي تخلف نكنند 
 اصول عقيدتي و عملي اسالم بر اساس كتاب و سنت است. حتي قرآن

  فرمايد: مي كريم دربارة پيغمبر اكرم (ص)
عضَلينا بّلَ علَو َتقَوتين وُنه الوَلقََطعنا م مينِ ُثمبِالي نه2.االَقاويلِ الََخذنا م  

كند، اما به فرض اگر بر خالف  گويد رسول خدا هرگز چنين نمي مي
گفته خدا و فرمان و تعليم خدا سخني به ما ببندد ما او را به نابودي 

گويند: آقا، فالن مجتهد انقالبي خوب است  خواهيم كشاند. بعضي مي
ك فكري براي فالن حكم بكند. مثل اين كه دين مثل يك موم نرم در ي

دست مجتهد است تا مطابق سليقه زمان و مكان و مردم هر جور دلش 
طور نيست و از  خواست و به هر شكلي دلش خواست در بياورد! اين

مجتهدان آگاه يك چنين بازيگري را با مكتب نخواهيد. مكتبي كه مثل 
آن را به هر شكلي كه بخواهي در بياوري اصالً ديگر  موم باشد و بتواني

                                                           
 ،3ي، ج بهشـت  اهللا شهيد دكتر سـيد محمـد حسـيني    هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1

 .366-367صص
گرفتيم، سپس شاهرگش را قطـع   بست، دست راستش را مي و اگر بر ما سخناني مي. 2

  ).46، 45، 44كرديم. (سورة الحاقه، آيات  مي
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است  مكتب نيست. اولين ويژگي نظام سياسي اسالم اين است كه نظامي
مكتبي و متعهد در برابر مكتب. اجباري هم نيست. هر كس اين مكتب را 
پسنديد، دوست داشت و به آن دل بست بيايد و هر كسي هم به آن دل 

  تبي است. نيست نيايد؛ ولي نظام مك
پس آنچه در اوج و قله قرار دارد اصول عقيدتي و عملي اسالم بر 

شود كه مساله مهم  اساس كتاب و سنت است. از آنجا اين تعليم داده مي
 مسئوليتبراي نظام ناس و مردم، يعني كل مردم جهان است و حامل اين 

  است:مال امت  مسئوليتدر جهت صالح كل مردم جهان امت است. 
  1.كُن منُكم اُمّةٌ يدعونَ اَلي الَخيرِ و يأمرونَ بِالمعروف و ينهونّ عنِ المنكَرولَت

حامل دعوت به خير فقط عمامه به سر نيست، يكايك زنان و مردان 
كننده به خير و امر به معروف و ناهي از منكر باشند.  امت دعوت

ه بر محور اي از مردم ك مال امت است، يعني آن مجموعه مسئوليت
اند. و اين امت براي ايفاي  مكتب با يكديگر پيوند مكتبي برقرار كرده

نقش راستين خود بايد سخت به محور امامت متوجه باشد  و اين امت و 
  امامت با يكديگر رابطة متقابل تعهدآور دارند. 

  شكل مديريت جامعه 

شكل اين مديريت چيست؟ شكل خاصي در اسالم براي آن پيشنهاد 
شود  شده است. در هر زمان و در هر مكان و متناسب با شرايط مختلف مين

اشكال مختلف داشته باشد. فقط بايد آن اصولي را كه قبالً متذكر شدم 
فراموش نكنيم و در آن تعيين و تحميل نباشد. بنابراين، آيا نظام پادشاهي 

  ميل است.تح هرگز! چون در آنجا تعيين و توانيم داشته باشيم؟ مي  اسالمي

                                                           
. (ترجمه: و بايد از ميان شما گروهي باشـند دعـوتگر بـه    104سورة آل عمران، آيه . 1

  خير كه به نيكي فرمان دهند و از ناشايستي باز دارند.)
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مطلب دوم اين كه مديريت جامعه برخاسته از امت و امامت بر پايه  
  مكتب است. 

و براي يك مقطع زماني در  در قانون اساسي، متناسب با شرايط ايران
  خور مالحظه، شكلي پيشنهاد شده است كه عبارت است از:

  با امت.  جمهوري منتخب مستقيم مردم، يعني در رابطه اول، رئيس
  اند.  امت و شوراهاي ديگر. اينها هم در رابطه با دوم، مجلس شوراي ملي

 ؟ دستگاه قضاييسوم، دستگاه قضايي. اين در رابطه با چه كسي است
 در كشورهاي مختلف وضعي مختلف دارد، مثالً در اياالت متحده امريكا

گردد به انتخاب مستقيم مردم. ولي در نظام اسالمي، در  اش باز مي ريشه
توانيم اين كار را بكنيم. چون  اين مقطعي كه ما در پيش داريم، نمي
تر از انتخاب و تعيين نماينده  انتخاب قاضي و تعيين او خيلي ظريف

اسي، بر طبق يا عضو شوراهاست. در اين قانون اس مجلس شوراي ملي
هاي اجرايي زماني كه ما در آنيم،  موازين اسالمي، از يك سو و زمينه

چنين است. از سوي ديگر، آن را در رابطه با امامت قرار داديم، يعني در 
حقيقت نقش امت در انتخاب دستگاه قضايي مستقيم نيست بلكه 

  غيرمستقيم است. انتخاب امت است اما از طريق امامت و رهبري. 
جمهوري، مجلس و دستگاه قضايي، دولتي به  ز اين سه، يعني رئيسا

و وزراء ـ كه اين دولت منتخب  1وزير آيد، يعني نخست وجود مي
غيرمستقيم مردم است، چون اين دولت را بايد، بر طبق قانون اساسي، 

وزير را بر طبق قانون  جمهوري و مجلس معين كنند. نخست رئيس
رئيس جمهوري. ولي آيا با پيشنهاد او  كند؟ اساسي چه كسي پيشنهاد مي

جمهوري با كسب رأي تمايل مجلس  مطلب تمام است؟خير! اوالً رئيس

                                                           
وزيـري در   الزم است خوانندگان گرامي توجه داشته باشند كه وجود مقـام نخسـت  . 1

  تجديدنظر در قانون اساسي حذف شد. 
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وزيري داد،  كند و ثانياً وقتي به او حكم نخست وزير را تعيين مي نخست
جمهوري  كند و به رئيس وزير همكاران و وزيرانش را انتخاب مي نخست

وري بايد نام آنها را مجدداً به مجلس جمه كند. آنوقت رئيس معرفي مي
ببرد. نمايندگان مردم بايد به آنها رأي اعتماد بدهند. اين است كه دولت 

جمهوري،  شود: يكي از طريق رئيس از دو طريق به امت مربوط مي
  . ديگري از طريق مجلس شوراي ملي

  ستنددر انقالب اسالمي صاحبان اصلي حكومت مردم ه

آمديم، ضمن  مي در راه كه با برادر عزيزمان فرماندار سبزوار
ما فقط با هفت ميليون تومان «گفتند كه  هاي معمولي ايشان مي صحبت

را در سبزوار به اجرا   حدود صد و بيست طرح عمراني عمومي
دو  ها را فقط براي من و اين چرا اين حرف ،به ايشان گفتم »ايم. گذارده

  ها را براي مردم بزنيد؟ رويد اين حرف گوييد؟ چرا نمي سه نفر مي
 ها، كارهاي انجام شده را صادقانه و استانمسئوالن  كشور ومسئوالن  اين

گويي، براي مردم گزارش دهيد. آخر اين مردم  گزاف گونه مبالغه و بدون هيچ
اين ها و خدمات، سعادت  صاحب مملكت هستند و هدف از اين برنامه

مردم است. بياييد به مردم بگوييد كه ما در اين يك ماه يا شش ماه گذشته، با 
ها  همكاري و همگاني و همفكري شما مردم، اين برنامه توفيق خداوند و با

هاي خناس (كه دايماً  ايم، تا راه به روي وسواس و خدمات را انجام داده
كه هميشه تخم يوسوس في صدور الناس) بسته شود و همچنين، كساني 

افشانند پيش پاي خود راهي  مي بدبيني و ضعف و نوميدي بين مردم
  1نيابند.

                                                           
 .84...، ص ي ايراننقش انبياء و پيامبران...، مقالة انقالب اسالم. 1
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  هاي نظارت مردم  راه

بينيم كه دولت بايد به صورت غيرمستقيم برخاسته از امت  پس مي
شود؟ خير، ملت و امت اين كارگزاران را  باشد. اما آيا به همين ختم مي

جمهوري دارد  نظارت محدود رئيس زير نظر دارند. يك نوع چند چشمي 
جمهوري منتخب مردم)، كه البته خيلي محدود است؛ يك نظارت  (رئيس

و شوراهاي ديگر، دارند.  مفصل شوراها، يعني مجلس شوراي ملي
اينجا كاري ندارد. اين شوراي نگهبان را هم خيلي بزرگ  شوراي نگهبان

اند. شوراي نگهبان يك كار بيشتر ندارد و آن اين  آفرين كرده سؤالو 
كند با اصول اسالم  است كه قوانيني كه مجلس شوراي ملي تصويب مي

و اصول قانوني اساسي منطبق باشد. از طريق ديگري هم كار دولت از 
گيرد: رهبري و خود مردم مشتركاً از  طرف ملت مورد نظارت قرار مي

كل كشور و از طريق دستگاه قضايي، بخصوص بازرسي طريق بازرسي 
  هاي دستگاه قضايي است.  كل كشور كه يكي از سازمان

كند برخالف مصالح ملت قدمي  حاال ديگر آيا دولتي جرأت مي
كنم اين  بردارد؟ خير. اما به يك شرط، آن شرط چيست؟ خواهش مي 

چون باور كنيد  جمله را به اعماق ضمير اجتماعي و اسالميتان بفرستيد،
و اجتماعي ما زنده نماند،   اگر مفاد اين جمله در اعماق ضمير اسالمي

مانند هر انقالبي كه در معرض خطر است، انقالب ما نيز چنين خواهد 
به من "بود. به شرط حضور آگاهانة يك يك افراد امت در ادارة جامعه. 

به يك معنا درست وجود ندارد. بله   در جامعه اسالمي» به تو چه«و  "چه
كني،  كه در قلمرو ديگران دخالت بيجا مي در هنگامي "به تو چه"است. 

معني ندارد. براي  "به من چه"و  "به تو چه"كني  اما اگر نظارت مي
وجود ندارد، اما براي دخالت، البته  "به تو چه"و  "به من چه"نظارت 

  آري. وجود دارد. دخالت نه، نظارت "به من چه"و  "به تو چه"
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  پيوند دولت و مردم

گفتم: چقدر  كرديم، من مي آيد وقتي با برادرانمان صحبت مي يادم مي
جامعة ما از كساني باشند كه اگر مسئوالن  خوب است روزي فرا رسد كه

در يك جمع وسيع به نماز بايستند، مردم چنان به آنها اعتقاد ديني داشته 
ت معروف به زهد و تقوي، پشت سر آنها جماع باشند كه مثل يك امام

يك چنين كسي است و من با برادرانم مكرر  به نماز بايستند. و رجايي
ايم؛  در طول اين ده پانزده سال آشنايي با او، به نماز جماعت ايستاده

براي اين كه جامعه در اداره كردن حضور داشته باشد و به مديريت 
ملت از دولت جدا نماند. با توجه به اين كه همه  جامعه عشق بورزد تا

ايم؟ و براي اين  دانيد ما چقدر چوب جدايي ملت از دولت را خورده مي
كه ملت خودش را از دولت جدا نداند، بايد به دولت ايمان و اعتقاد 

   1داشته باشد و دولت نيز موظف است متقابالً به ملتش اعتقاد داشته باشد.

  فراد مومن مديريت در دست ا

و بلوغ و عشق و شور  كساني كه به عنوان زمامدار، قدردان اين رشد
و فداكاري و ايمان در ملت ما نباشند، هرگز نخواهند توانست با ملت در 

  يك راه گام بردارند. 
اي برادران و خواهران با ايمان و اي مؤمنان جامعة اسالم، در اين 

د كه مديريت مملكت بايد مقطع حساس به هوش باشيد و مراقب باشي
در دست افراد مؤمن به اسالم، مؤمن به انقالب و، صديق، راست و قابل 
اعتماد باشد. اسالم روي اين مطلب خيلي تكيه دارد، شرط عدالت در 

  2 والي به عنوان يك شرط غير قابل اغماض است.
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  موضع ما بايد موضع صداقت باشد 

اصل، آن ة كه به عنوان پاي ي ايراناولين موضع در رابطه با انقالب اسالم
ترين موضع اجتماعي  كنم، صداقت و صراحت است كه اساسي را عنوان مي

پرستي است؛ صراط مستقيم،  و روابط اجتماعي ما بايد باشد. اسالم دين حق
اعتنايي به حق  آمدگويي، بي راه راست و راه دوستي است. مجامله و خوش

  راه اسالم است. مان از صلي زندگي و روابط اجتماعيبه عنوان محور ا
دوستان عزيز، بگذاريد هر احساس كه در دل داريم و هر انديشه كه 
در مغز داريم بدون رودربايستي براي هم بگوييم و بعد موضع روشن و 
مناسبي را انتخاب كنيم. [بيان آزاد احساس و انديشه براي اين است كه] 

كند و تكليف  در چه موضعي حركت مي هر گروهمعلوم باشد هر فرد و 
ما در برابر ديگران روشن باشد و ة مردم در برابر هم و تكليف كل جامع

قبول هم بكنم كه وقتي خواستيم از موضع صدق و حق و عدل، كه روح 
آيد، ولي من  اسالم است، با هم برخورد كنيم، گاهي هم تلخي پيش مي

برخورد صادقانه را بر آن شيريني كاذب ناشي از  اين تلخي ناشي از
  دهم. آميز ترجيح مي برخورد منافقانه و مجامله

زندگي در آن حالت است كه نوراني است و از فروغ الهي برخوردار 
پرستانه،  است. زندگي با ايمان به حق، عدل و با برخورد صادقانه و حق

اش آن  كفر، نتيجه نور است و سراسر روشني و زندگي همراه با موضع
نتيجه است. از دور خيال يك  ثمر و بي كنيم بي است كه هر چه كار مي

طاليي داريم، ولي از نزديك هيچ چيز نيست؛ بنابراين اولين ة كارنام
  موضع ما بايد موضع صداقت باشد.

كشم، ولي فقط  من در زندگي هميشه مصيبت صداقت را كشيده و مي
اند؛ اما بر ميثاق الهي با  اند از او رنجيده استهآنها كه از او خوش و بش خو

خش است ب بخش و آرامش يكديگر بودن آن قدر پرشور و پرنور و لذت
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  1كند. كه تحمل اين رنجش را براي آدم آسان مي

  اصل واليت فقيه 

ما امامت و رهبري در دست   موجب اين اصل در جامعه اسالميه ب«
و مكتبي است  ي و عمل اسالمي ترين تجلي بينش و علم و آگاه عالي

شناس و آگاه به زمان، عاقل با تقوا، شجاع، مدير و مدبر  يعني فقيه اسالم
و مرجع و  كه به مردم تحميل نشده و مردم او را با شناسايي بعنوان امام

اند. اين يكي از بارزترين امتيازهاي انقالب نسبت به  رهبر برگزيده
مبناي اين اصول براي  ي گذشته است. حركت برها انقالب و حركت

   2»كند. را ايفا مي  تداوم انقالب نقش مهمي

   خط امام

انقالب، قاطعيت و   ] تاكيد به اصالت اسالمياجماالً اين خط [امام
تر ملت،  سرعت در عمل، رعايت استقالل سياسي و اقتصادي هر چه تمام

   3و هرج و مرج دارد.  نظمي انقالبي و مقابله با هر نوع بيحاكميت قوانين 

  روح خشن استبدادي نيست  نظام ما نظام خشك بي

مخالفت دليل بر لجن كشيدن كسي نيست. اين ضد صراط مستقيم و 
هاي  ضداهللا و نورالسماوات و االرض است. اگر مخالفيد درست نقطه

خته شده نيست. بگذاريد هاي ضعف ما همه شنا مخالفت را بگوئيد. نقطه

                                                           
  .605-606، صص 1، ج اهللا شهيد دكتر بهشتي هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1
 .14/5/59به تاريخ  رمضان در اصفهان 21نماز جماعت . 2
 .9/5/59در مورخ  بهشتياهللا دكتر  آيتاز سخنراني شهيد  برگرفته. 3
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  برخي را هم ديگران بگويند. 
اش به سمت كژي روزافزون  اي كه زندگي فرق است بين جامعه

خواهد بسوي صدق برود و هر قدر به  اي كه مي شود و جامعه هدايت مي
  شود.  صدق نزديك بشويم زندگيمان به خوشبختي نزديك مي

عنوي و مادي ما به قرار است زندگي اجتماعي و اقتصادي اداري، م
  كدام سمت برود؟

اينست كه زندگي  ايران  كنم موضع انقالب اسالمي بنده عرض مي
ايران   ها و اعضاي جمهوري اسالمي بسوي تعالي معنوي برود. آدم

  هاي از سينه به باال باشند و نه از سينه به پائين.  انسان
ايمان، عشق به كمال، عشق اگر قرار است رشد ما رشد انديشه، قلب، 

به انسانيت، عشق به خدا، خدمت صادقانه، الفت و برادري و قهر با 
دشمنان باشد اگر اين خط، خط ما باشد. بايد صادقانه جامعه را به اين 

ها و حاكميت  سمت ببريم. اين خط با نوع زندگي كه ما را به هرزگي
  خواند.  روابط جنسي و كمي در جامعه ببرد نمي

شود آب و رنگ زندگي و وضع حضورمان در جامعه،  ور ميچط
جامعه جلو  ها، تفريحات به سمت حاكميت سكس بر وضع هنر، فيلم

  برود ولي در عين حال بگوئيم كه ما خواهان تعالي انسان هستيم. 
كنيد بردگان سكس از بردگان دوران بردگي وضع بهتري  آيا فكر مي

ايد كه بر  ايد و ديده ن در خارج بودهبر حسب مقتضاي شغلتا 1دارند. شما
برداري مادي  كند بهره مغز اكثريت آن مردم پيشرفته چي حكومت مي

قلب به پائين. در آنجا صنعت در خدمت رفاه است و رفاه يعني خوب 
  بخورند، بنوشند، بپوشند و عياشي كنند. 

مطالعه براي اينها يك تفنن است هنر برايش يك تفنن است. آيا خط 

                                                           
 خطاب به كاركنان خبرگزاري پارس است.. 1
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  چنين آرماني داشت؟  الم اين است؟ آيا انقالب اسالمياس

  يابي است رفاه اقتصادي براي كمال در انقالب اسالمي 

قرار نبود به اين سمت برود،   صادقانه عرض كنم كه انقالب اسالمي
يابي از قلب به  رفاه اقتصادي در حد الزم براي كمال  در انقالب اسالمي

  ».الدنيا مزرعه االخره«است ولي  باال مطرح است. دنيا نيز مطرح
كنيم. فقر حاكم، كفر را حاكم  ما با ظلم اقتصادي سخت مبارزه مي

نامطلوب است و نظام اقتصادي فقرپراكني، دشمن  ركند. براي ما فق مي
  طلبيم.  ها را مي ماست و بجاي آن تامين نيازهاي انسان

  در انقالب اسالمي علم تجربي را دنبال خواهيم كرد

م در اسالم بسيار محترم است و ما علم تجربي را دنبال خواهيم عل
كرد، فرهنگ اسالم در طول چند قرن پيش برنده علوم تجربي بوده است. 
ولي علم در خدمت چه؟ علم در خدمت حاكميت بشر بر طبيعت و آزاد 
كردن بشر از بردگي طبيعت بايد قرار بگيرد تا بشر آزاد پرواز كند نه 

  است.   چرد، اين موضوع صريح انقالب اسالميآنكه آزاد ب

  هستيم نه استبداد ما خواهان آزادي

گويند كه ما خواهان استبداد  هستيم دروغ مي ما خواهان آزادي
بند و  بند و باري هستيم. زيرا بي باشيم، ما خواهان آزادي ولي نه بي مي

خواهيم فرزند فرزندان شما اسير  ميباري نيز نوعي اسارت است و ما 
  ها نباشند.  بند و باري بي
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  ضد نفاق و دوروئي است  انقالب اسالمي

مان را با مبداء هستي  اين ما هستيم كه به نماز نياز داريم تا رابطه قلبي
هاي روزانه غفلت از حق است و نماز رابطه ياد  زنده نگهداريم. درگيري
زه ما را براي تحمل در برابر گرسنگي، كند. رو حق بودن را زنده مي

هاي  ها ارزش كند و آيا اين هاي جنسي آماده مي تشنگي، محروميت
ها دعوت به يك نظام خشك بيروح خشن  متعالي انسان نيست؟ آيا اين

  استبدادي است يا به اين كه انسان بتواند فضاي پرواز بيابد، كدام يك؟
بايد پيش از هر چيز ضد نفاق و دوروئي و  ايران  انقالب اسالمي

انه باشد و مواضع انقالب بايد روشن و ببايستي مĤرهاي رود گيري موضع
صريح بين ما مورد گفتگو قرار گيرد تا روشن شود چرا با هم دوست و 

   1همراه هستيم چرا خداي نكرده با يكديگر روبرو هستيم.

   2مجلس خبرگان

، مجلس خبرگاني است كه در موارد از اين مجلس خبرگانمنظور 
كند، نه مجلس  مقتضي فقيه يا فقهاي شوراي رهبري را شناسايي مي

نويس قانون  خبرگاني كه در ذهن مردم است و مربوط به تهيه پيش
  اساسي بود.

ته هاي علميه، شناختن مجتهد عادل نيز نوش توجه داريد كه در رساله
الشرايط يا شناسايي مجتهد اعلم يا  شده، كه شناختن مجتهد عادل جامع

                                                           
 هاي خبري   رسانه. 1

كـه توسـط    خمينـي  با پيام امـام  28/5/1358قانون اساسي در روز  مجلس خبرگان. 2
ي بـه  اهللا منتظـر  قرائت شد كار خود را آغـاز كـرد. آيـت    مي رفسنجانيآقاي هاش

 به عنوان نائب رئيس برگزيده شدند.  عنوان رئيس و دكتر بهشتي
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گيرد و يا از راه شهادت افراد مطلع مورد اعتماد كه به  مستقيماً صورت مي
تر كساني هستند كه  عبير صحيحتنامند. به  مي "خبره"اصطالح عربي آنها را 

  اند. صاشخا نظر براي شناسايي اعلميت يا فقاهت كارشناسي صاحب
بيني  پيش كه در اصل قانون اساسي مربوط به رهبري اين مجلس خبرگان

  اي است از اين افراد خبره. شده در حقيقت مجموعه
در قانون اساسي آمده است كه طرح انتخابات اين خبرگان را فقهاي 

گهبان اين طرح را تهيه و كنند، فقهاي شوراي ن تهيه مي شوراي نگهبان
اند و اين طرح پس از تصويب ايشان  تقديم كرده براي تصويب به امام

موقع مناسب اين خبرگان بوسيله مردم  اعتبار قانوني خواهد داشت و در
1تعيين خواهند شد. 
 

  در منظر امام اهميت مجلس خبرگان

شما اين نكته را بگويم، بگذاريد اين در تاريخ بماند كه  بد نيست به
شوند، در جريان انتخابات  ها كمتر نگران مي كه معموالً در جريان امام

اي دريافت كرده  كننده از گوشه و كنار كشور اخبار نگران مجلس خبرگان
و از   اسالمي اطالع دادند كه از حزب جمهوري بودند كه يكبار به تهران

بروند. شرايط طوري بود كه غير  ، كساني خيلي زود به قمروحانيت مبارز
از من كسي نتوانست برود. من هم به اعتبار شركتم در حزب و هم به 

و عضويت در آن شورا آن شب اعتبار شركتم در شوراي روحانيت مبارز 
به قم رفتم، قرار بود آن شب با مدرسين حوزه علميه قم در حضور امام 

و  اي باشد. يعني روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم جلسه
  حزب جمهورس اسالمي، اينها در حضور امام جلسه داشته باشند. 

شدن نظرهاي اين سه نهاد پيرامون نامزدهاي انتخاباتي مجلس  به منظور يكي
                                                           

  .486ص ، همان،دفتر دوم. 1
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و عشاء در خدمت ايشان جلسه را آغاز كرديم. يك  ، بعد از نماز مغربخبرگان
نظر داشتيم و روي يك عده از نامزدها نظر يكي بود. ولي در  مواردي را اتفاق

اصول كار صحبت كرديم. وقت كمي دير بود، به مواردي نظرها يكي نبود. روي 
نشينيم تا  عرض كرديم كه دير است شما بفرمائيد استراحت كنيد، ما اينجا مي امام

و شايد تا » نشينم تا كار تمام بشود نخير من مي« كار را تمام كنيم. ايشان فرمودند:
ايشان نشستند و جلسه و دوازده بود كه  11، بين ساعت 12هاي ساعت  نزديكي

اي  طول كشيد تا كار تمام بشود. چون به ايشان اخباري داده بودند كه عده
وقتي  ؛كوشند تا آراء مسلمانان و معتقدين به خط امام و انقالب را پراكنده كنند مي

 توانند كساني را به مجلس آنوقت با آراء كم خودشان مي ،آراء اينها پراكنده شد
  1ه خط امام و انقالب را قبول ندارند.خبرگان بفرستند ك

اصرار كردند كه چند تا  يك بار هم موقعي كه آقاي مهندس بازرگان
پيشنهاد  از دولت به شوراء بيايند و چند تا از شورا به دولت بروند به امام

شم و كند ديگر نبا چون هر كس كارش را مي ؛كردم كه موافقت كنند
نه حتماً بايد بماني و دوستانتان هم بايد بمانند و نقش « :ايشان فرمودند

اي در كارها داشته باشيد و كامالً مراقب باشيد كه انقالب از  كننده تعيين
بود يادتان  . بار ديگر موقع مجلس خبرگان»مسير خودش منحرف نشود

من جزو نامزدهاي مجلس خبرگان  آيد من به حزب پيشنهاد كردم كه مي
روحانيان مدرسان حوزه  2.نباشم اما شوراي حزب تاكيد كرد كه باشم

                                                           
اسالمي از تاسيس تـا پـس از    نوان، حزب جمهوريتحت ع سخنراني شهيد بهشتي. 1

 .8، ص 20/2/62، 1142، ش  جمهوري اسالمي تشكيل، روزنامه
ي، اهللا طالقـان  : آيـت عبـارت بودنـد از   افراد معرفي شده در انتخابات از سوي حزب. 2

، ، علي محمد عـرب ، گلزاده غفورياردبيلي اهللا موسوي ي، آيتاهللا باقر آشتيان آيت
، ي، دكتــر عبــاس شــيبانياهللا ســحاب ، عــزت، ابوالحســن بنــي صــدردكتــر بهشــتي
 ، علـي اكبـر پـرورش   ي، طاهري اصفهانياهللا خادم ، آيتبراي تهران عسگراوالدي
براي مركزي، ميرزا ابوالحسـن   ي، صافياهللا منتظر ، آيتبراي اصفهان وشهيد آيت
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تاكيد كردند كه باشم، دوستان هم تاكيد كردند كه باشم با اين  علميه قم
استدالل كه اين نظر وجود خواهد داشت كه مديريت آن مجلس و اداره 

يراً هم يعني بار سوم در اين نوبت اخير به امام امور احياناً آسيب ببيند. اخ
امور  مسئوليتپيشنهاد كردم كه مرا آزاد بگذارند و ايشان تاكيد كردند كه 

  1را بايد بعهده بگيرم.  قضايي

  انتقادپذيري نظام 

گونه تبليغ كنند؟  ها همه دهيد گروه گيرند كه چرا اجازه مي امروز بر ما خرده مي
نراني، يكي از جوانان دلسوخته انقالب، با ناراحتي و در يكي از جلسات سخ

ت را به حها وقا هاي ارگانِ يكي از گروهك يكي از روزنامه«گفت:  نگراني مي
امت  دهد با زبان درازي نسبت به امام جايي رسانده است كه به خودش اجازه مي

اجازه ندهيد كه اينها كنم فكري بكنيد و  خواهش مي«گفت:  او مي »مطلب بنويسد.
هاي انقالبي سرخ  گويي اگر در يكي از نظام اين قدر هتاكي كنند. گفتم: راست مي

كندند.  افتاد، پوست از كله اينها مي ماركسيستي و شبه ماركسيستي چنين اتفاقي مي
 و پس از شود كرد؟ مگر نه اين كه امام قبل از آمدن به ايران ولي خوب، چه مي
اگر ديديد كسي عكس مرا «فرمود كه:  ها مي ها و در مصاحبه آن، مكرر در بيانيه

  2 »نشويد. گويد، معترض او كند، يا به من بد مي پاره مي
                                                                                                                  

سـيد   اهللا آيت،  يالدين فارس ، محمدتقي شريعتي، جالل، شيخ علي تهرانيشيرازي
 براي خراسان. الزم به توضيح اسـت كـه آقايـان    ي و محمود روحانيا خامنه علي
 اهللا آيـت ، محمدجواد بـاهنر شهيد ، هاشمي رفسنجانياهللا  آيتي، كن مهدوي اهللا آيت

ها بـر اسـاس    ي به علت قرار گرفتن در سمت معاونت وزارتخانها لي خامنهسيد ع
ـ  آئين  قـانون اساسـي، مصـوب شـوراي انقـالب      انتخابـات مجلـس خبرگـان    ةنام
 هاي انتخاباتي كانديدا شوند. توانستند در رقابت نمي

  .11و  10ص  ، 29/11/60 ، جمهوري اسالمي. 1
، انقالب اسالمي و خصومت رژيم بعثاهللا بهشتي تحت عنوان  شهيد آيت سخنراني. 2

 .، قم59فروردين 
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 نظر در نظام سياسي  اختالف

نظر امري است طبيعي ولي در يك انقالب و در يك نظام  اصل اختالف
ريزي برخوردار  برنامهجامعه از هماهنگي در مسئوالن  صحيح آن است كه

نظرها  باشند. خيلي هماهنگ فكر و عمل كنند. اما در مورد بروز اين اختالف
بر مبناي قانون اساسي عمل كنند و مسئوالن  در جامعه، سليقه من اين است كه

نظرياتشان را هماهنگ كنند و از هر فرصتي براي خدمت عملي به مردم 
ثناي عمل سازنده و اميد بخش برداري بعمل آيد و در ا حداكثر بهره

نظرها نيز با مردم بصورتي منطقي در ميان گذاشته شود تا ملت از همه  اختالف
گشايي از مشكالت  موثر و گره چيز آگاه بشود. به هر حال، عمل هماهنگ و

  1مساله اول است.

  هوس ديكتاتوري، توهين دوجانبه  

اگر آن را  اين قانون اساسي درست مثل دستگاه گردش خون است.
كند. به راستي شما  ها را درست تغذيه مي سالم نگاه داشتيد، يكايك سلول

كنيد هيچ فكر  گيرد و يك قرص آسپيرين ميل مي وقتي سرتان درد مي
رود به سر چه كار دارد؟ دستگاه  ايد كه آسپيرين كه به معده مي كرده

ند كار گردش خون در بدن انسان و جانداراني كه اين دستگاه را دار
گيرد  دهد و آن اين است كه نيازهاي مجموعه بدن را مي خاصي انجام مي

رساند.  كند و به هر جا خوني را كه به آن نياز دارد مي و با خود حمل مي
كه بخصوص در اين   شما ملت آگاه، شما ملت به پا خاسته، شما مردمي

زمانتان  نشان داديد كه در تشخيص بسيار قوي هستيد و 2هجده ماه اخير
ايد، اين خود آگاهي و اين فداكاري  ايد و عالم به زمان شده را درك كرده
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گذشتگي و اين حضور آگاهانه و متعهدانه را حفظ كنيد؛  و از خود
آنوقت نظام سياسي قانون اساسي به صورت دستگاه گردش خون منظم 
و دقيق، چنان كار خواهد كرد كه ديگر احدي هوس ديكتاتوري و 

  و تجاوز را به دل راه نخواهد داد.  كشي حق
گويند  اي اين طرف و آن طرف مي كنم كه چطور عده من تعجب مي

 آيد، آن هم ديكتاتوري آخوندها! از اين قانون اساسي بوي ديكتاتوري مي
آيد! اين يك توهين دو جانبه است: هم  صداي پاي فاشيسم نعلين مي

شود  به راستي باورتان مي توهين به روحانيت و هم توهين به ملت. آيا
كه اين ملت در تشخيص اين كه با چه كسي باشد و به چه كسي اعتماد 

  خواهد؟ بكند هنوز هم قيم مي
هايي، چه  ها به افراد و گروه برادران و خواهران! شما در اين سال

ايد و چگونه اعتمادتان  اي اعتماد كرده معمم، چه غيرمعمم، بر چه پايه
نه اعتمادتان گاهي نشيب و فراز طي كرد؟ چشممان را دوام يافت و چگو

باز كنيم و آنچه را در اين جامعه رخ داد با دقت بنگريم. انصافاً مردم ما 
ها آگاهانه و هوشيارانه عمل كردند. مگر با چنين  در مجموع در اين زمينه

خواهد فاشيسم نعلين  مي -ممكن است صداي پاي فاشيسم  مردمي 
خواهد  ، ميخواهد فاشيسم تاج فاشيسم سرنيزه، مي خواهد باشد، مي

بيايد؟ خوب است به  -خواهد فاشيسم هر چه ديگر  فاشيسم عمامه، مي
بينم و  بينم و يك واقعيت خوش را مي اين ملت معتقد بشويم. من واقع

گويم كه حالت طمأنينه و آرامشي در درونم هست كه حس  صميمانه مي
م به ياري خدا اين بار را به منزل خواهند رساند، اين كنم اين مرد مي

كه اين همه تالش كردند،   شود مردمي احساسي است كه دارم. مگر مي
اين همه خون دادند و اين همه زجر كشيدند، اجازه بدهند فاشيسم و 

خواهد باشد، به اين جامعه باز گردد؟ به  ديكتاتوري، در هر شكلي كه مي
نوع تحقير و كم شمردن وجدان سياسي و اجتماعي نظر من اين هم يك 
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مترقي جامعه ما و هم توهين به روحانيت است، كه البته بهتر است 
   1.مسئوليتمطابق ذوق من به جاي روحاني بگوييم عالم ديني متعهد 

  معيار در دست مردم 

در اواخر سال چهل  اي كه با دوستان مختلف نوشتيم و نوشته من در
بحثي پيرامون مرجعيت و " هجري شمسي] تحت عنوان[ 41يا اوايل 
روحانيت در اسالم و در "منتشر شد، بحثي دارم تحت عنوان  "روحانيت

ام كه آنچه ما در اسالم برايمان اصالت  . در آنجا اشاره كرده"ميان مسلمين
است. يكي از  مسئولدارد روحانيت نيست بلكه عالم عامل متعهد 

طلب نيست. وقتي  اين است كه رياست ئولمسهاي عالم متعهد  ويژگي
پذيرد نه مثل  خواهد رياست را بپذيرد مثل يك بار سنگين شاقّ مي مي

ورزيده و حاال به وصال آن رسيده  ها به آن عشق مي معشوقي كه سال
، اگر تكليف شد، نه از مسئولاست. خوب دقت كنيد! عالم متعهد و 

مĤبي  بازي و مقدس دسزند و مق رياست سرباز مي مسئوليتپذيرش 
چيند. من گمان  دود و دوز و كلك مي آورد و نه به دنبال رياست مي درمي

كنم ديگر مردم ما اين معيارها دستشان آمده است. ممكن است يكي  مي
آيند ولي معيارها را  دو جا اشتباه بكنند و غالباً زود هم از اشتباه در مي

   2معيار در دستشان است. توانند عيار بزنند چون اند و مي شناخته

  نقش شوراها در نظام جمهوري اسالمي 

ها، شوراهاي  مسئله شوراها، شوراهاي محلي، شوراهاي كارگاه
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ها، شوراهاي مدارس و شوراهاي ديگر. ما در رابطه با شوراها چه  اداره
موضعي داشته باشيم؟ شورا را تعريف كنيم و بگوئيم مديريت عبارت 

آيند جامعه را اداره  ، يك عده توانا ميف يك گروهاست از اينكه در طي
كنند و اينها بسود جامعه و در كار جامعه باشند و به سود جامعه كار  مي

بپذيريم.  توانيم اين را همين؟ اين كافي نيست. اين خطرناك است نمي كنند.
ه بايد پس چه بگوئيم، بگوئيم اداره جامعه را بايد بدست مردم داد، جامع

  از پايين به باال اداره شود. 
گيرنده  از توده مردم اداره شود، در همه جا بايد حضور فعال و تصميم

كننده توده مردم مسئول و مربوط باشد. مردم چه انتخاب كردند،  و اداره
انتخاب كردند مردم به توجيه نياز ندارند. مردم به رهبري و توجيه هم 

هائي كه به آنها گفته بشود و آگاه بشوند و  نياز ندارند؟ مردم با قالب
هاي اساسي و قانون اساسي را تنظيم و بر آن اساس  خودشان قالب

حركت كنند و خطوط كلي حركت مردم به وسيله آگاهان عرضه بشود و 
خود مردم همه آگاهانه به آن راي بدهند و از آن پس روي آن خطوط 

   1كلي حركت كنند، توجيه نياز نيست.

  است ره جامعه بصورت قيمومت نامطلوب و مضرادا

همينطور مردم بدون هيچگونه هدايت، رهبري، اين هم درست 
نيست. اين همان حكومت هرج و مرج است، اگر نظمي، نظامي، شكلي، 

شود هرج و  حدودي، هدايتي در كار نباشد، سپردن كار بدست مردم مي
شود؟ اين  كت ميزند، اين ممل مرج، هر كسي براي خودش يك داد مي

  شود؟  جامعه مي
اي قيم  اين هم درست نيست نه آقا اين درست است كه يك عده
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خواهند يك نفر باشد  بخواهند اين جامعه را اداره كنند اين قيمها مي
نفر باشند، اداره  10000تا  2000خواهند  مي ،تا باشند 10خواهند  مي

لوب نيست، جامعه بصورت قيمومت نامطلوب و مضر است، اين مط
اداره اين جامعه بصورت اينكه هر چه مردم دلشان خواست بدون   دومي

هيچگونه خطوط كلي و رهبري و هدايت كلي، اين هم مضر است، اين 
مرج است، اين درست همان ليبرالي است كه ما با آن مبارزه  هرج و

كنيم، پس چي؟ سوم، كدام سوم، سوم اين است كه براي جامعه بر  مي
كتبي كه خود آن جامعه قبول كرده براساس آن مكتب بگويد اساس م

خطوط كلي نظم و اداره جامعه در بعد سياست، اقتصاد، مديريت 
فرهنگ، تعليم و تربيت در حفظ بهداشت عمومي، پزشكي ... خطوط 

    1 كلي را براساس مكتب پذيرفته شده آن جامعه تنظيم كنند.

  ساخت قوي مكتبي باشندانتخاب شوندگان بايد داراي اعتقاد و 

 گوئيم هشيار باش، كساني را براي عضويت شوراها انتخاب كن مي
كه انتخاب شوندگان مسلمان معتقد، متعهد به مكتب مورد قبول جامعه و 

اي). پس  نظام باشد (اگر در آنها اين قيد را رعايت نكني قافيه را باخته
مسئله شورا يك قيد مطرح شود،  شود بايد با وقتي مسئله شورا مطرح مي

شورا بله ولي انتخاب شوندگان بايد داراي اعتقاد و ساخت قوي مكتبي 
 شد و اخيراً در شوراي كه قانون اساسي تصويب مي باشند. در موقعي

گفتند بايد شوراها در زندگي جامعه  اليحه شوراها مطرح بود مي انقالب
باشد اما يك شرط بايد در قانون شوراها بيايد و آن  ما نقش موثر داشته

در خط   اينكه انتخاب شوندگان بايد مسلمان مومن به انقالب اسالمي
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باشند آيا اين يك نوع فاشيسم است؟ يك نوع دگماتيسم است و يا  امام
يك نوع اصول زندگي كردن و پايبند بودن به مبادي و معارف مكتبي 

يك؟ ببينيد من يك مثال معمولي را كه همه شماها ضمير و  است؟ كدام
كنم. بگوئيد ببينم امام جماعت يك  ذهنتان با آن آشناست، مطرح مي

مسجد شرط هست كه يك آدم مومن متدين با تقوا متعهد پايبند مومن 
هيچ ترديدي در آن نداريم، حاال اگر كسي  -به اين انقالب باشد يا نه؟ 

شرايط براي امام جماعت مسجد منطقي است و قبول  بگويد آقا كه اين
شود كه اين آدم  داريم و در يك عضو شورا ديگر چرا؟ اين معلوم مي

شود كه نقش مكتب  فقط مكتب را در مسجد قبول دارد. اين معلوم مي
  در زندگي اجتماعي و به اينكه نظام، نظام مكتبي باشد، اعتقادي ندارد. 

دگان كارگران در يك شوراي كارخانه عضويت منتخب شورا، نماين
بايد كساني باشند كه مردم نسبت به اعتقاد و ايمان و تقوا و پايبندي 

سرشان به نماز جماعت بايستند اطمينان  مكتبي آنها در اين حد كه پشت
داشته باشند. حاال خواهيد گفت كه بسياري كار دشواري است كجا اين 

 ها ساخته ميشوند، سو و ، اين آدمكن همه آدم پيدا كنيم عزيز من انتخاب
هايي را بوجود  جهت را مشخص سازيم تا گردش جامعه چنين انسان

  1 آورد و بسازد.

  است دار و سازنده معتقد انقالب اسالمي ما به حركت و پويائي جهت

خواهيم  دار و سازنده معتقديم كه نمي ما به حركت و پويائي جهت 
هايي باشيم كه  وزون زندگي كنيم اگر قرار بود ما آدمهميشه در كلمات م

با شرايط موجود بسازيم، كه رژيم حاال حاالها اينجا بود. خوب بايد با 
ها شرايط بهتر را  ساختيم. قرار بر اين است كه انسان اين شرايط مي
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بوجود آورند و جايگزين شرايط نامطلوب موجود كنند اين نقش انسان 
  1ساز است.  خودساز و محيط است انسان موجودي

  ها تفاوت برخورد نظام با مخالفين و بي

[گفتيم كه] يك شرط اساسي در انتخاب شوندگان براي كارهاي 
در كالس اول ايمان و تقوا و فضليت و عشق به   گوناگون حتي معلمي

؟ پس بقيه كجا بروند و چه كار كنند ،هاي مقدس اسالم است آرمان
هاي نسبت به  تفاوت بي ؟جامعه پس چكار كنند مخالفين با اسالم در

اسالم چكار كنند؟ اينجا دوجور جواب وجود دارد يك جور اينكه چون 
دهيم تا دل آنها را  باقي بماند ما در اين قيد تخفيف مي  بايد نظام مردمي

هاست اگر  دين گوئيم آنجا كه از اكثريت با بي هم بدست بياوريم. مي
ن بودند عيب ندارد. آنجا كه اكثريت با ضد دي اعضا شورا آنجا بي

هاست اگر نمايندگان آنجا ضد اسالم بودند عيب ندارد تا وقتي كه  اسالم
خود اكثريت اعضاي همه شوراها روي  هاكثريت جامعه مسلمانند خودب

شوند عيبي ندارد. حاال اكثريت اعضاي خود آن  هم رفته مسلمان مي
براي  ؟چرا .قابل اغماض است ،ودندشوراها ضد اسالم و غير مسلمان ب

آنوقت ديگر  ،شود تفاوتي كشانده مي جامعه به بي .اينكه اين كار را نكنيم
ها را اين منطق  نيست. اين يك منطق است شايد خيلي  حكومت مردمي

خوش آيد شايد ولي ما را اين منطق خوش نيايد، چرا؟ براي آنكه اگر 
ان مقطع اصلي حاكم كنيم. بگوئيد مسئله اكثريت است، اكثريت را در هم

 16نزديك به  ،اي از ميان كساني كه حق راي دارند وقتي در يك جامعه
كه   دهند به اين قانون اساسي جمهوري اسالمي ميليون نفر راي مي
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  1مبناي اسالم باشد. گويد بايد اداره كشور بر مي

  بيني در قانون اساسي پيش

ايم و در اين  اين اصل را اعالم كردهها و افراد  ما مكرر درباره جمعيت
جمهوري ذكر  و رئيس قانون اساسي اين شرط عدل و تقوي را در امام

خواهند رهبر يا عضو شوراي رهبري يا  ايم. يعني كساني كه مي كرده
هايي آگاه به اسالم، معتهد در برابر  جمهوري باشند بايد انسان رئيس

گويم هيچ ترك اولي از او سر نزند،  اشند. نمياسالم، عادل و با تقوي ب
گويم مجموعه رفتار و زندگي او نشان بدهد  گويم معصوم باشد؛ مي نمي

كه خداترس است، مباالت دارد نسبت به اسالم و تعاليم اسالم، 
كند. و  كند و متعهدانه با اسالم برخورد مي كوشد، عمل مي خواهد، مي مي

احت نگفتيم، آمده است كه اينها را قانون اگر درباره ديگران هم با صر
كند و گرنه، راستش را بخواهيد، اين شرايط به درجات مختلف  معين مي

ي درباره اين ملت به عهده خواهد گرفت معتبر مسئوليتدر هر كسي كه 
  2 وزير، وزير، معاون، مدير كل، فرمانده و.... است، نخست

  اساسي بيني شده در قانون  هاي اقتصادي پيش طرح

و  قضايينظرهائي داشته و دارم البته اشتغاالت  من در اين زمينه نقطه
سياسي و فرهنگي كنوني فرصتم را براي دنبال كردن اين مطالعات خيلي 

بيشتر اين را  اميدوارم پس از پايان كار شوراي انقالب [است.] كم كرده
اينكه همان اصولي كه ما در قانون  احتماالً معتقد هستم به .دنبال بكنم
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با سرعت بيشتري دنبال كنيم تا تحقق پيدا بكند. در  ،اساسي آورديم
به تفصيل مسائل را پيرامون اقتصاد آورده  43و  42قانون اساسي اصل 

مسائل را آورده [است] اصول ديگري هم در اين زمينه  49[است] اصل 
فعال و قابل اعتماد مخصوص  قضايياتفاقا نقش دستگاه  مسائلي دارند،

خيلي زياد خواهد بود اميدوار هستم كه بتوانيم از آن  49در اجراي اصل 
هاي اجرائي رسيدن به عدل اقتصادي را در  ها و هم زمينه طريق هم برنامه

    1 .بهتر بوجود بياوريم  جمهوري اسالمي

  روح نظام جمهوري اسالمي

است كه شما ملت مبارز قيام اين شكل نظام بود. روح اين نظام اين 
كرده قهرمان، حضورتان را براي هميشه در صحنه حفظ كنيد؛ معيارها را 

خواهيد نمايندگان  دقيقاً بشناسيد و دقيقاً رعايت كنيد. چند روز ديگر مي
مجلس، شوراهاي استان، شهر، بخش، روستا و كارگاه و مزرعه و كشتزار 

هاي قالتاق را در  مراقب باشيد آدم و جاهاي ديگر را تعيين كنيد. همه جا
اين دستگاه پيچيده راه ندهيد. ببينيد زمام امورتان را به دست چه كسي 

سپاريد. برادر من! خواهر من! اگر پانصد تومان پول داشته باشي و  مي
كني؟  دهي؟ چه قدر دقت مي بخواهي به امانت بدهي به چه كسي مي

هي سپرد، سرنوشت خود و مراقب باش سرنوشتت را به دست كه خوا
اي است پيرامون نظام سياسي  انقالب و سرنوشت جامعه را، اين فشرده

  . ايران  در قانون اساسي جمهوري اسالمي
هايي كه خبرنگاران و متفكران خارجي، چه قبل از پيروزي  در تماس

ه كار پرسيدند شما چ اند مي انقالب و چه بعد از پيروزي انقالب، گرفته
خواهيم  توانيم بگوييم چه كار مي گفتيم نمي خواهيد بكنيد؟ به آنها مي مي
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خواهيم قانون  بكنيم، چون درك آن براي شما ميسر نيست. ان شاءاهللا وقتي مي
خواهيم چه كار  دهيم كه مي كنيم و نشان مي اساسي را تهيه كنيم مشخص مي

  آن باقي مانده است.  مدهكنيم. اين كار را كرديم. ولي به نظر من قسمت ع
تحقق  گفتيم ما وقتي اين را از ذهنيت به عينيت آورديم و به آنها مي

كنيم بياييد  بخشيديم و عمالً اين نظام اجرا شد، آنوقت از شما دعوت مي
شود. حاال  و ملت انقالبي چگونه اداره مي ايران  ببينيد جمهوري اسالمي

ن ببنديم تا به ياري خداوند و با همكاري و همت خواهيم با هم پيما مي
تحقق يابد و از آنان دعوت كنيم تا بيايند   شما به زودي چنين نظامي

    1 را ببينند.  دستاورد واقعي انقالب اسالمي

  انتخاب رهبري 

رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور 
ر اصل يكصد و يازدهم آمده است كه هر مساوي هستند. عالوه بر اين، د

گاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني 
رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل صد و نهم 
گردد از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان 

ان منتخب مردم هستند. مذكور در اصل يكصد و هشتم است كه آن خبرگ
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين 

  شود.  اجالسيه خبرگان تعيين مي
بينيد كه در قوانين اساسي براي اين كه  شما اگر دقت كرده باشيد مي

وزير يا وزير به  جمهوري، نخست مصونيتي براي نماينده مجلس، رئيس
تر كار كند، اصولي  درت بيشتر و با خيال راحتوجود بياورند تا او با ق

وزير يا  جمهوري، نخست شود اگر بخواهند وزير، رئيس هست. مثالً گفته مي
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نماينده مجلسي را محاكمه كنند، تشريفاتي دارد و بايد مجلس از او سلب 
دوازدهم، كه حتي رهبر و  مصونيت كند. براي حفظ اين اصل يكصد و

برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي اعضاي شوراي رهبري در 
با اينكه اين  -هستند، همه اينها از اين قانون رفت. خيلي بجا بود اينجا 

در  "در برابر محاكم"شد و  براي تصريح نوشته مي -شود  معنا فهميده مي
برابر قوانين و محاكم با ساير افراد كشور مساوي هستند. البته اين معنا 

 "محاكم"شود، منتها براي صراحت بيشتر خوب بود  ميحاال هم فهميده 
  شد.  آورده مي

گذاشته  ايران بر عهده امام  ها در جامعه اسالمي مسئوليتوقتي اين كه 
شد و امام، چه به صورت فرد، چه به صورت شورا، بايد از نزديك اين 

عام مردم وظايف را انجام بدهد، خود به خود از اين پس بايد مرجعيت 
و رهبري و امامت امت در جايي باشد كه بتواند اين نقش را به صورت 

تواند اين نقش را به طور كامل  مي كامل انجام دهد. اگر در خارج ايران
تواند، كه همين  براي ما مرز معني ندارد و اگر عمالً نمي ،انجام بدهد

تحقق   د كه جامعه اسالميطور هم هست، بايد مقر امامت به جايي بياي
تحقق پيدا   تعارف حرف بزنم: اگر اين جمهوري اسالمي يافته است. بي

شود  مبتني بر نظام كامل اسالم در عصر ما مي  كرد، اولين جامعه اسالمي
ي به مسئوليتتواند در اين نظام  اين صورت اصوالً وظيفه هر كس كه ميو در 

  بيايد. دنيا كه هست به داخل اين نظام عهده بگيرد اين است كه از هر گوشه 
ترين آگاه،  ترين در دين، كه براي او، فقيه فقيه عادل، نه فقط فقيه

ايم. حاال اگر فقيه، هم  باتقوا، متعهد، مدير، شجاع و توانا را شرط گذاشته
عالم به زمان است، هم شجاعت دارد و به يك وجب زمين نچسبيده 

 ها را در جامعه ايران مسئوليتو اين  است و هم با تقوا و عادل است
شود كرد؟! اين  يابد، ديگر يعني چه كه نخواهد بيايد؟ چه كار مي مي

كند. ما هم در ذهنمان اين  فرهنگ شاهنشاهي حاال حاالها ما را رها  نمي
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اي كه فقط به تشخيص و ميل  دنده است كه يك فرد خود مختار و يك
شود. فردي كه  تواند رهبر ما باشد. اين نمي ياناً ميكند اح خود عمل مي

خواهد رهبر باشد بايد بيايد جايي كه وظايف رهبريش را انجام  مي
گويند كسي ديگر به  كنند؟ مي دهد. اگر تخلف كرد با او چه كار مي مي

    1جاي او بيايد.

 در انقالب اسالمي همه بايد نقش دستگاه اطالعاتي را در ايران
  ايفا كنند

در مورد نظارت بايد بگويم شرط و مرز ندارد. هر فرد بايد به آنچه در 
رسد بگويد،  گذرد با دقت بنگرد و اگر چيزي به نظرش مي پيرامونش مي

اطالع بدهد.  مسئولافشاگري كند، تذكر بدهد و براي اجرا به مقامات 
هي و اطالعات و دانيد دستگاه آگا امروز در دانشگاه عرض كردم كه مي

. همه بايد نقش كجاست؟ در سرتاسر ايران  امنيت جمهوري اسالمي
    2مرز ندارد. دستگاه اطالعاتي را در ايران ايفا كنند. اين آن نظارت است كه

  در انقالب اسالمي دخالت در اداره حكومت حد و مرزي دارد 

بينيد مامور راهنمايي  اما دخالت يعني چه؟ يعني شما سر چهارراه مي
رسد بگويد  دهد. اگر هر كسي از راه مي كار خودش را درست انجام نمي

شود. دخالت حساب دارد.  خواهم راهنمايي كنم هرج و مرج مي من مي
مربوط اعتراض كند و اطالع  مسئولپس بايد چه كار كند؟ بايد فوراً به 

كسي كارش را انجام اي عادت شد كه اگر  بدهد. باور كنيد اگر در جامعه
دهد، پنج نفر، ده نفر، پانزده نفر به او بگويند چرا كارش را انجام  نمي
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شود. ما اين مساله را مكرر ديده ايم  دهي، خيلي از مشكالت حل مي نمي
كه در جاهاي مختلف عمل شده و اثر داشته است. مثالً قرار است در 

طور و در هر  هم همينخيابان  مسجد آشغال نباشد. نه فقط در مسجد، در
جا كه متعلق به عموم است ولي خوب مسجد نمونه ممتاز است. حاال 
اگر كسي در مسجد آشغالي انداخت، چند نفر رفتند آشغال را برداشتند و 

هايي عمل  ماند و اين را در نمونه اعتراض هم كردند، مسجدها تميز مي
    1 كردند و مؤثر هم واقع شده است.

  حكومت اسالمي   نظم و قانون در

مند است [و]  يكي از دوستان عزيز ما كه پزشك است و نسبتاً عالقه
تر بوده و تا حدود بيشتري اهل عمل است،  اش [هم] جدي در امور ديني

گفت: من از دوستان و از قشر خودمان گله دارم. گفتم: چطور؟  به من مي
ي، در هر گفت: دوستان همفكر ما چيزهايي را كه در نظامات اجتماع

اي كه بر ما  سيستم حكومتي هم كه باشيم، بايد رعايت كرد به بهانه
دهد كه اين دوستان نه  كنند و اين نشان مي انگاري مي روشن نيست، سهل

عادل هم   پذيرند، بلكه براي پذيرش نظامي هاي غير عادل را نمي تنها نظام
از دوستان كه اهل آمادگي خُلقي و عادتي ندارند. به طور مثال، روزي يكي 

ها كشيده و صدماتي  مبارزات اجتماعي هم هست و حتي در اين راه رنج
اي در جهت خالف با سرعت با  خيابان يك طرفه ديده است را ديدم كه در

ماشينش در حركت بود. آن روز نشد با او صحبت كنم، بعد كه او را ديدم 
ان يك طرفه ورود ممنوع را به او گفتم: آقا آن روز را به ياد داري كه در خياب

رعايت نكردي؟ گفت: بله. گفتم: تو چرا؟ گفت: اي آقا، اين نظام شاهنشاهي 
سرتا سر غلط است. بايد به هيچ يك از مقرراتش اعتنا نكرد. گفتم: خوب، 
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هاي ديگر، به خيال اين كه خيابان  آيي كه اتومبيل آخر تو داري از آنجايي مي
كنند. طبيعي است كه امكان تصادف تو  مييك طرفه است با سرعت حركت 

زياد است. گفت: بله، امكان تصادف بيشتر است. گفتم: خوب آن كسي كه با 
كني از كجا كه يكي از همان كساني نباشد كه تو به خاطر  او تصادف مي

اي؟ به  ها ناراحتي كشيده هاي او مدت نجات او و هم قشرها و هم رديف
، گويي براي او تازگي داشت. آن قدر تازگي تعبير آن دوست ما، اين حرف

كرد كه ما در  اش آثار قبولي نديدم. او گله مي داشت كه باز هم در چهره
ايم، چون اگر  ساختن خودمان و همفكرانمان آن طور كه بايد پيش نرفته

كاري، خدمتي، تالشي و كوششي ساخته باشد از كساني ساخته است كه به 
بهتر به وجود آورند و اما كساني كه اصوالً  ه نظامي نظم تن بدهند. بكوشند ك

است، آن وقت اينها، همفكران آقاي بزرگواري » النظام«مزاجشان مزاح 
چرا در حوزه علميه و در ميان آقايان طالب اهل "شوند كه به او گفتند:  مي

است  نظمي وجود ندارد؟ گفت: نظامنا في النظام. نظم ما در بي  علم نظمي
. ولي اگر از من بپرسيد كه آيا "فوت شده است و خدايش بيامرزد) (آن آقا

  1 كنم: نه. طرفدار اين فكر هستم، با صراحت عرض مي

  اجتماع ما، تحقق عيني از اسالميت است

آيد در يك زمستان سرد و برفي براي شركت در يك  يادم مي
ا رفتيم. اذان صبح آن ج گردهمايي دانشجويي همه كشورها به جايي مي

رسيديم. با يكي از دوستان وارد ساختماني شديم كه اين دانشجويان آن 
روم وضو بگيرم تا نماز بخوانم. چون  جا دور هم جمع بودند. گفتم: مي

وقتي ما رسيديم آن نماز صبح را به جماعت خوانده بودند و حدود سه 
جا  ربع از نماز آنها گذشته بود. مرا به قسمتي راهنمايي كردند تا در آن
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ها  رفتم اين طرف و آن طرف پله ها پايين مي وضو بگيرم وقتي از پله
  آشغال سيگار و كاغذ ريخته بودند. 

من به آن جوان عزيزي كه راهنماي من بود گفتم: اينها چيست كه 
  اين جا ريخته است؟

اند، قرار است صبح نظافت كنند.  گفت: اينها را ديروز و ديشب ريخته
. آن وقت النظاَفةٌ منَ الْايماناند:  جلوتر بروم و ببينم نوشته به او گفتم: مبادا

شود. حاال ديگر يادم نيست كه اين  تر مي كننده خيلي براي من ناراحت
  نوشته را جلوتر روي ديوار ديدم يا نه. 

بعد گفتم: عزيزان! حتي در اين جا هم بايد اجتماع ما، يك الگو و 
توانيد يك تحقق عيني  ماع كوچك كه مينمونة عملي باشد، در اين اجت

  را نشان بدهيم.   از اسالميت، عدل اخالقي و عدل اجتماعي اسالمي
اين اثر بيشتري از سخن گفتن و نوشتن دارد. اگر چه آنها ابزارهاي روشنگر 

  واقعيت است. هستند  ولي بايد با تحقق عيني همراه باشد و اين يك   و الزمي
كُونُوا دعاةً در اختيار ما گذاشته همين است كه :اين فرمولي كه اسالم 

ُكمَنتيعني مردم را با عمل و رفتار پسنديده دعوت كنيد نه  1 النّاس ِبَغيرِ اَلْس
  2 با زبان و سخن گفتن.

  دارند كننده يكديگر را دوست حكومت اسالمي، زمامدار و ادارهر د

                                                           
ال الصادق (ع): كونوا دعاة الناس بغير النستكم ليروامنكم الورع و االجتهاد و الصالة و الخيـر،  ق. 1

  .78، ص 2. اصول كافي، ج فان ذلك داعية
مردم را با رفتار و كردارتان به سوي حق و فضيلت دعوت كنيد تا از شما «

اين  پرهيزكاري، كوشش در راه خدا و كارهاي نيك را مشاهده كنند، چرا كه
 ».روش بهتر مي تواند مردم را به سوي تعاليم اسالم هدايت كند

تحت عنوان: هدايت و عدالت و بعد حركت انبياء كه در تاريخ  . سخنراني شهيد بهشتي2
  ايراد شده است. 8/4/59
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ت: اخيراً يك گف يكي از دوستان، مهندسي است كه آمده بود و مي
طوق لعنتي به گردن بنده انداختند و در فالن جا مدير كل شدم. به او 

گذارند  نمي گفتم: اميدوارم خدمت بهتري بكني. گفت: مطلب اين است كه
  كنند.  و با اين كه چند روز بيشتر نيست، اذيت مي

هاي  كنند؟ گفت: همكاران ما (مديركل پرسيدم: چطور اذيت مي
د كه مقام ما فوق شما خيلي ناراضي است و رضايت كامل گوين ديگر) مي

ندارد. گفتم: چطور شده است؟ گفت: شما اصول اداري را رعايت 
كنم؟ آيا مثالً كارها نسبت به گذشته  كنيد. گفتم: كدام را رعايت نمي نمي

تر و  گيرد؟ گفتند: خير كارها نسبت به گذشته سريع تر انجام نمي سريع
گيرد. گفتم: پس چه عيبي پيدا شده است؟ گفتند: آخر  بهتر هم انجام مي

دهيد يك ساعت تا دو ساعت بيرون  شما به كاركنانتان زياد اجازه مي
گيرد. من هم اگر  تر انجام مي گوييد كارها سريع بروند. گفتم: شما كه مي

دهم. گفتند: اين  دهم چون (آن كارمند) احتياج دارد اجازه مي اجازه مي
توانند اجازه بدهند.  شود، زيرا آنها نمي اسباب زحمت مي براي ديگران

توانند اجازه بدهند، آنها هم كارهايشان را سريع  گفتم: خوب چرا نمي
كنند.  هاي ديگر هم مي انجام بدهند و اجازه هم بدهند. گفتند: آنها حساب

مثالً شما آن روز كه در آن اتاق بوديد و آن مقام ما فوق آنجا بود وقتي 
ن او تمام شد، زود رفتيد و ديگر نمانديد تا از او استمالتي بكنيد. سخ

احتراماتي بجا بياوريد و تعارفات مادون مافوق، با او بكنيد. گفتم: 
كنم به  اينجاست كه ديگر بايد عرض كنم بنده اهلش نيستم، خواهش مي

ايشان بگوييد هر وقت مذاقشان و مزاجشان با اين طرز كار من سازگار 
كنم. و الزم هم نيست كه ديگر هيچ دوز و  ت، من خداحافظي مينيس

  كلكي برايم درست بكنند. 
هاي گوناگون زندگيش،  ايشان از دوستاني است كه جداً در بخش

شناسم. ايمانش، به او  ها است مي ايمان نفوذ دارد و من او را مدت
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دارد كه  دو ساعت نياز يگويد كه اگر يكي از كاركنان آنجا واقعاً يك مي
خواهد به نحو بهتر و با ايمان، آنجا را اداره كند و  بيرون برود و او مي

است كه در عين   داند كه نظم با ايمان، نظم ماشيني نيست و نظمي مي
هاي داخل اين ماشين را هم كامالً رعايت  مهره نظم بودن بايد نياز پيچ و

ش مريض است و كرد و فهميد، كه اگر واقعاً اين كارمند االن همسر
خواهد پيش دكتر برود، چنان چه او را اينجا نگه داشتي، ديگر ماندن  مي

گيرد. لذا، هم رديف او  او به درد خور نيست و اصالً كار انجام نمي
دارد اما كارش به اندازه او انجام  همين كارمند را به زور در اينجا نگه مي

دارد ولي  كار نگه ميگيرد و اين يكي را با آن كه كمتر در محل  نمي
روح است و اين نظم باروح،  گيرد. آن نظم بي كارش به اندازه او انجام مي

روح است به نياز موجودات زنده داخل اين نظام،  آن نظم چون بي
توجه است و اين نظم چون با روح است به اين امر توجه دارد و در  بي

  بت را هم دارد. عين قاطعيت در اداره و فرماندهي در عين حال آن مح
بيند و هم محبت.  لذا كارمندي كه با اوست، هم از او قاطعيت مي

سجاد (ع) آن شاعر با عالقه، با محبت نسبت به خاندان  درباره امام
كسي  پيغمبر و با توجه به كماالت روحي آنها چه گفت؟ امام سجاد(ع)

دهد  ايستد حتي به خودش اجازه نمي ار او مياست كه وقتي انسان در كن
گيرد. اما آيا اين احترام گرفتن  خيره به او نگاه كند و احترام از او مي

ناشي از ترس است؟ نه اين احترام گرفتن ناشي از عظمت روحي است 
يابد، چون او واقعاً شايستگي مافوق بودن را دارد. اين است  كه در او مي

خود احترام گذاشتن طبيعي است و  به رابر او، خودكه براي ديگران در ب
گذارند، هم فرماندهي  طور. هم به او احترام مي اجراي دستورها هم همين

دانند كه او آنها را  كنند و مي نهند و عمل مي قاطع او را روي چشم مي
بر پايه   دار است، نظامي دوست دارد و هم اينها او را. اين نظام روح

  طرف و محبت از طرف ديگر. قاطعيت از يك 
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و حكومت  هاي بحث واليت است. واليت اسالمي  اين يكي از گوشه
كننده و توده و اداره شده،  حكومتي است كه زمامدار و اداره  اسالمي

يكديگر را دوست دارند. واليت به معناي تسلط همراه با واليت و به معني 
هم يكي  اين پيوند قلبي بامحبت توأم با يكديگر است. آن پيوند اداري با 

هستند، نه اين كه ارتباط دارند، بلكه يكي هستند و از هم ريشه و الهام و 
گيرند. بنابراين يكي از آثار سفر حج اين است كه انسان در آنجا  كمك مي

   1بيند. مي يك زندگي اجتماعي را كه ايمان در او نفوذ كرده باشد

  كند را مشخص مي قانون اساسي خصوصيات خط امام

شود  زده مي  با توجه به ضرباتي كه هر روز از داخل و خارج به انقالب
و اين مسئله مورد اتفاق است كه امروز بيش از هر زمان ديگر ما به 

بينيم  كنيم مي وحدت كلمه احتياج داريم؛ ولي ما با كساني كه صحبت مي
  رسند. مي با هم به توافقاند، ولي كمتر  كنند در خط امام همه تصور مي

بينيد در اين مدت دو ماه و نيم، وقت ما صرف  خوشبختانه اينكه مي
كار مجلس بررسي قانون اساسي شد و حتي از بسياري از واجبات بيرون 

تر شود و به  يك قدري مشخص دور مانديم، براي اين بود كه خط امام
م. به نظر من قانون اساسي كه تر داشته باشي عبارت ديگر معيار مدون

شود تا حد زيادي خطوط اصلي مشي مورد قبول امت و امام  تصويب مي
نويس قبلي كه در  را مشخص خواهد كرد. خوشبختانه به عكس آن پيش

مسائل اقتصادي و در مسائل مربوط به شكل رهبري گنگ و مبهم بود، 
به نقش رهبري را  بينيد در اين متن جديد، هم مسائل مربوط در اينجا مي

تر شده و  در شكل سياسي جامعه و هم مسائل مربوط به اقتصاد مشخص
اند. مسائلي هم مربوط به حقوق زن  هاي اصلي نشان داده شده حتي راه
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بود كه مقداري را امام ديروز مشخص كردند و همين طور در رابطه با 
ن قانون حقوق سياسي در قانون اساسي روشن شده است. ان شاء اهللا اي

شود، به  آنچه در اين زمينه از طرف رهبري ارائه مية اساسي به عالو
كند و هر كسي  مقدار زيادي خصوصيات خط امام را مشخص مي

خط امام است و ديگران را  رو دنبالهتواند بفهمد كه تا چه حد،  مي
گويم به دنبال  روي خط امام بشناسد. به همين دليل است كه مي دنباله

جمعيت فراوان از مخلصين و كساني كه واقعاً اغراض شخصي  اين، يك
  1ندارند، اين راه را دنبال كنند تا به پيروزي برسيم.

  اصول قانون اساسي بحث شده استة دربار با امام

) بحث خميني البته كمابيش درباره اين اصول (قانون اساسي) با ايشان (امام
خواهم بگويم درباره آنچه در اين اصول آمده، با ايشان صحبت  شده، ولي نمي

نويس قبلي با ايشان صحبت شد،  شده است. خير، به طور كلي قبالً در پيش
ولي وقتي تصويب اين متن به پايان رسيد و به راي عمومي گذاشته شد، البد 

ه اعتبار چيزي كه در آينده امام هم راي خود را بيان خواهند كرد. اين را من ب
گويم؛ امام و مراجع ديگر نيز البد راي خود را مشخص  دهد مي روي مي

خواهند كرد. بنابراين، چه امت و چه امام، با راي دادن خود به اين متن، 
  نظرشان چيست.مشخص خواهند كرد كه راي مورد 

جريان  تر بگويم كه پيش از شروع اين مجلس و در اثناي بنابراين، روشن
هايي شده؛ نمايندگان  بوده، صحبت مجلس، روي كليات در ديدارهايي كه با امام

كنند و ايشان هم نظريات خود را بيان  ها با امام صحبت مي مختلف، جمعه
شود و پس از تهيه  كنند، ولي تصويب اصول مسلماً با راي نمايندگان تهيه مي مي
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امت به آن راي دادند، كه به نظر من راي خواهند  و كامل شدن متن، اگر امام و
خط مشخص  بينم كه به آن راي ندهند، اگر راي دادند، داد، چون من چيزي نمي

نويس اين امتياز را دارد كه  گويم كه بر پيش شده است. اين را به اين جهت مي
 نظر وجود داشت، از جمله اقتصاد و آنها اختالفة هاي مهمي كه دربار در بخش

نويس را  نويس قبلي در اين دو زمينه مبهم بود، اين پيش رهبري سياسي كه پيش
   1بازتر بيان كرده است.

  احترام به مجامع و مجالس سخنراني

ام نظام حقوقي و اخالق اسالمي در مجامع ما  همانطور كه بارها گفته
كند كه مجالس و مجامع بحث و سخنراني محترم شمرده شود.  ايجاب مي

ها و بر  شود و مكرر درگيري انه اين احترام در همه موارد رعايت نميمتاسف
  نشود. هم زدن نظم سبب شده كه اين مجالس و محافل به سالمت برگزار

يك عده بسيار  در شهر بافت در مسافرت اخير خود من به يزد 
د مانع هايي كوشيدن نفري با در دست داشتن عكس 40تا  30كوچك 

آرامش چند هزار نفري مردم در مسجد بزرگ آنجا شوند؛ كه البته پيش 
از شروع سخنراني در اثر رفتار مناسب اكثريت عظيم آنجا ناچار به 

تواند نشانه رشد باشد اين است كه جمهوري  سكوت شدند. آنچه مي
هاي غيرمعقول مبرا و منزه بماند. بار ديگر  اسالمي از اين گونه مزاحمت

زنند موكداً  ه همه كساني كه به هر عنوان به اين گونه كارها دست ميب
دهم كه اين رويه محكوم است. دستگاه قضايي ما بايد با  تذكر مي

ها،  ها و سخنراني هايي قانوني و قاطع چنان عمل كند كه در نوشته شيوه
هاي متعال  نويسندگان و پويندگان از صدق و راستي و پاسداري از ارزش

خواهيم كه دستگاه قضايي را در  م منحرف نشوند و از همه مردم مياسال
خواهيم كه از سخناني كه  اين مهم ياري دهند و از سخنرانان نيز مي

آورند خودداري كنند و همانطور كه  جهت جو تحريك بوجود مي بي
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ها  زبان ها و قلم"اند  بارها تاكيد كرده كند كه امام دستور اسالم ايجاب مي
در خدمت روشن كردن حقايق به صورتي دلسوزانه و همراه با حسن 

جا آفريدن و تشنج  ظن بي آنكه آهنگ نيش زدن، سوء . بي"نيت قرار گيرد
  كردن و مسموم كردن جو اجتماعي را داشته باشند. 

قضاتي و انتظامي نيز مكرر اين وظيفه را يادآوري مسئوالن  ما به
يف اجتماعي تنها با هماهنگي همگان ميسر است و كرديم ولي انجام وظا

  1 روز موثرتر انجام بگيرد. هاميدوارم اين همكاري روزب
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  پرسش و پاسخ 

كنيد و آيا  مساله مبارزه با اعتياد به مواد مخدر را چگونه توجيه مي ����
  باره مورد بررسي است؟ در اين اي در شوراي انقالب برنامه

به نظر ما راه مبارزه با اعتياد در درجه اول ايجاد اشتغال شادابي و  بله،
آور همراه با معنويت براي مردم و تسهيل ازدواج است. اين دو از  نشاط

عوامل بسيار مؤثر در مبارزه با اعتياد است و پس از آن درمان معتادان 
ول موجود و مبارزه با قاچاق مواد مخدر. ولي درمان اصلي آن نكته ا

است. طبق آمار، بسياري از اين اعتيادها ناشي از آن است كه نسل جوان 
بينند و اگر مردم  يا اشخاص غير جوان، خود را در مضيقه و سرگردان مي

كنم كمتر سراغ مواد  از اين تنگناها و سرگرداني اصلي در بيايند، فكر مي
  مخدر بروند.

اولين گام  انقالب بيني شده است و شوراي در قانون اساسي اين پيش
دارد. بنده  هاي بعدي را هم به زودي برمي را در اين هفته برداشت. گام

كند مدت  ام كه شوراي انقالب با اينكه كوشش مي اين را عرض كرده
تر كند و انتخابات انجام بشود و  شود كوتاه خود را هر قدر مي مسئوليت

را بر عهده بگيرد،  مسئوليتانون اساسي حكومت منتخب مردم بر طبق ق
را بر عهده دارد كارهايي را كه انجام  مسئوليتاما اگر يك هفته هم 

هم هميشه  دهد. ما به دولت موقت دهد به عنوان كار موقت انجام نمي مي
هاي قاطع  گفتيم كه موقت بودن دولت دليلي برنداشتن برنامه همين را مي

نيست. به همين دليل، ما هر كاري انجام بدهيم غير موقت است، بنيادي 
  گذاريم.  يعني پايه مي

در بند دوم از اصل چهل و سوم، بخش اقتصادي اساسي، براي ايجاد 
ايم كه بايد به همه  يك حركت خالق در مردم در شهر و روستا گفته
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بزار و وسيله كساني كه توانايي كار دارند اما سرمايه و وسايل كار ندارند ا
و امكانات كار بدهيم. اين استعدادها را به كار بگيريم. اين استعدادها را 

نبايد استعداد سرگردان   شود در تنگنا قرار داد. در جمهوري اسالمي نمي
وجود داشته باشد. براي همين منظور در هفته گذشته اولين گام برداشته 

با حداقل كارمزد كه از يك شد و مبلغ سه ميليارد تومان وام بدون بهره 
ترين  درصد بيشتر نخواهد بود و شايد هم كمتر از يك درصد، از ساده

هاي  ترين ولي قابل اعتمادترين، كه شايد شبكه راه ممكن و كم تشريفات
الحسنه باشند، تصويب شد كه در سرتاسر كشور در  هاي قرض صندوق

هاي  خواهند فعاليت ميهايي قرار داده شود كه  اختيار همه افراد و گروه
  سالم و سازنده كشاورزي، دامي، خدماتي و صنعتي داشته باشند. 

برداشته است. قبالً اين طرح  است كه شوراي انقالب  اين اولين گامي
به شكلي ديگر مطرح شده بود و شورا تصويب كرده بود ولي دو اشكال 

اداري افتاده بود. دوم اين كه براي  هاي داشت: يكي اين كه در پيچ و خم
اين وام كارمزدي برابر چهار يا شش درصد منظور كرده بودند كه اين با 

خواهيم دو مرتبه همان كاري را  خواند. ما نمي ما نمي  انقالب اسالمي
كردند و رباي آب  بازار و غيربازار مي بكنيم كه رباخوارهاي مقدس مĤب

د. اگر اسم بهره را با كارمزد هم بگذاريم، خوردن نكشيده و آب كشيده مي
بهره، بهره است. به اين دليل بود كه اين تغييرات را داديم و هم بهره را 
برداشتيم و هم راه دادن وام را ساده كرديم تا بتواند ان شاءاهللا زودتر در 

  ميدان عمل قرار بگيرد. 
آن  مسئوليت، كه دوستان البته طرق ديگر هم هست. جهاد سازندگي

را به عهده بنده گذاشتند، با حداكثر آمادگي براي كشاندن نيروها به ميدان 
ترين و كوتاهترين  عمل سازنده به همه جاي كشور خواهد رفت، يعني سريع

پيوند تشكيالتي. تشكيالت الزم است، حساب و كتاب الزم است ولي 
از اقدامات قاطع و ضربتي ما اين بوروكراسي و كاغذبازي مضرّ است. يكي 
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بود كه كار جهاد سازندگي را از تمام اين پيوندهاي اداري به طور ضربتي 
  سپرديم.  ها جدا كرديم و اداره آن را هم به دست خود اين جوان

كنند و در همين  ها شوراي موقت مركزي جهاد را اداره مي االن جوان
اند تا آنجا  ها فرستاده ان را به استاناالختيارش مدت كوتاه هم نمايندگان تام

هم شوراهاي جوان با اختيارات كافي بوجود آوردند. به شما مژده بدهم، 
اند، تا اين لحظه در كار جهاد  دادهمسئوالن  طبق گزارشي كه اين

استفاده هم گزارش نشده است. فرض كنيم خداي  يك سوء سازندگي
رد هم پيش آمد، در جمع براي اين انقالب تحمل اين نكرده اگر چند مو

موارد استثنايي واجب است. پرهيز از اين موارد استثنايي چنان كندي 
آورد كه اصل انقالب از  ها و كارها به وجود مي آوري در حركت زيان

بر همين  با دولت موقت رود. اختالف اصلي شوراي انقالب دست مي
شنيديد اختالفي وجود دارد به همين  يك جمله بوده است. اين كه مي

گشت كه اكثريت اعضاي شوراي انقالب معتقد بودند و  يك جمله برمي
شود شد. به هر  ها نمي هستند كه براي پيروزي انقالب معطل اين حرف

ورزش  ها كار و اشتغال زنده و شادابي آورد و حال، بايد اول براي جوان
  هاي اصلي مبارزه با اعتياد است.  همراه با كار خيلي مهم است. اينها راه

عالوه بر اين، درمان معتادان و مبارزه سرسختانه با قاچاقچيان الزم 
  است. 
  جمهور بشوند؟ توانند رئيس آيا زنان مي ����

جمهوري باشند يا خير، در ميان  توانند رئيس ها مي در اين كه خانم
، نظر ر ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگانفقها، چه د

دانستند و  اي آن را منطبق با موازين اسالم مي يكساني وجود نداشت. عده
دانستند. قانون اساسي ناچار بود مطابق با راي اكثريت دو  اي نمي عده

اكثريت دو سوم كل نمايندگان، كه تقريباً به صورت معدل نمايشگر راي 
و اعتقادي و ديني آن   سوم مردم ما باشند، تنظيم شود تا پشتوانه اسالمي
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محكم باشد و چون رأي نياورد متن به صورتي تنظيم شد كه ان شاءاهللا 
تر شود حمايت دو سوم مردم  تواند گسترده در آينده اگر اين بينشي كه مي

ود. دقت بفرماييد را به دست آورد، آنوقت راه براي اين منظور هموار ش
دانيد كه عمالً و براي مدت طوالني، جامعه ما وقتي  خواهران! شما مي

اي كه خواهري براي  خواهد رأي بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحله مي
ها فرصت و رأي كافي را به بدست بياورد  تصدي اين گونه سمت

اهيم بود. رو خو اي است كه از نظر زمان با آن روبه رسد. اين مسأله نمي
اين بود كه اصل به اين صورت تنظيم شد. ابتدا اصل را طوري تنظيم 

توانند  بانوان نمي  خواست بگويد از نظر اسالمي كرده بودند كه صريحاً مي
جمهور شوند كه اين رأي نياورد، چون آراء مخالف حتي از فقهاي  رئيس

قانون اساسي حاضر در جلسه زياد بود. بنابراين به اين صورت درآمد كه 
بست كشيده نشود ولي معلوم باشد كه اين مسأله در روند زمان بايد  به بن

همچنان مورد توجه قرار بگيرد و همه خواهران و برادران به اين اهميت 
بدهيد كه قانون اساسي شما قانوني باشد كه الاقل از طرف دو سوم 

  ست. مردمتان مورد حمايت قرار گرفته باشد. اين خيلي مهمتر ا
است. سّنت  دهم. سنت بيانگر قرآن توضيح مي  اين مطلب را كمي

اي كه با  كنندة قرآن نيست ولي بيانگر قرآن است. در قرآن كريم آيه باطل
صراحت امكان رياست جمهوري يك زن را نفي كند نداريم. به همين 

نظران فقيه در مجلس هم اين مطلب را  دليل برخي از صاحب
پذيرفتند. چند روايت داريم كه مفاد آنها فرمانروايي و زمامداري را  نمي

كند. منتها اين روايات ضد قرآن نيست تا يكباره درباره  از زن سلب مي
آنها تصميم بگيرند و بگويند آنها را كنار بگذاريم. در قرآن اين مسأله نه 

صراحت و  ي هست كه با ا شود، يعني نه در قرآن آيه نفي و نه اثبات مي
اي  تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آيه داللت كافي بگويد كه زن نمي

تواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آيه  هست كه با صراحت بگويد زن مي
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تواند زمامدار  كرد كه زن مي گفت و تصريح مي صريحي داشتيم كه مي
عتباري افتاد. حديث مخالف قرآن ا باشد، آنوقت احاديث از اعتبار مي

شود  اي در قرآن با صراحت بحثي نمي ندارد. ولي وقتي دربارة مسأله
  رسد.  آنوقت نوبت به روشنگري سنّت مي

گوييم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلماً  و  دقت بفرماييد! ما مي
تواند اين سمت را بپذيرد. براي پذيرش او نه در  نه منحصراً مرد مي

نت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه كتاب منعي هست و نه در س
تواند اين كار را بكند. آنچه در آن سؤال هست اين است كه آيا  مرد مي

جمهوري باشد يا خير؟ چرا اين سوال  تواند رئيس زن مسلمان هم مي
كنندة آن نيست. در قرآن  نفي وجود دارد؟ به دليل اين روايات. قرآن

نه راجع به مردم و نه راجع به زن نصي وجود نسبت به اين قسمت، 
ندارد. درباره نفي زمامداري مرد مطلبي نيست و بنابراين تكليف مرد 

شود. اما راجع به زن، چون بعضي از روايات هست، يك سوال  روشن مي
آيد كه بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با  و يك ابهام به وجود مي

شود.  ينده براي شوراي فقها مسأله حل مياحساسات، كه ان شاءاهللا در آ
تواند  شود كه زن نمي براي خود من داليلي كه در روايات آورده مي

جمهوري باشد كافي نيست و هيچ وقت هم كافي نبوده  زمامدار و رئيس
است. از ابتدا كه در اين مسأله به صورت بررسي اجتهادي تحقيق كردم 

ي تا اين نظر به صورت گسترده مورد داليل برايم غير كافي بوده است. ول
قبول تحقيقي دو سوم آراء ملت و فقهاي در نيايد و مورد قبول قرار 

  زدگي نكنيد.  ابتنگيرد براي آن ش
بنابراين عرض من اين است كه قانون اساسي فعلي آن قدر مسلم را 

توانند زمامدار باشند و فعالً راجع به  گفته است، يعني رجال مذهبي مي
مسأله را مسكوت گذاشته تا وقتي كه زمينه فقاهتي گسترده آن به  زنان

توان اين را مطرح كرد و به  صورت روشن آماده شود. در آن موقع مي
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  تصويب رساند و به آن مرحله رسيد. 
اند  كنيد كه اين امت و اين مردم انقالبي بسيار آگاه شده اگر تاييد مي ����

جمهوري يا نمايندگان را  مردم رئيسكنند، چنانچه  و آگاهانه انتخاب مي
  ايد؟ تو گذاشتهوانتخاب كردند، چرا براي امامت حق 

شود درباره قانون اساسي توضيح الزم است. اجازه بدهيد  معلوم مي
ببينيم اين حق وتو كجاست. اما در مورد نمايندگان مجلس و اين كه 

ي مربوط به دهد، در اصول قانون اساس كسي درباره نمايندگان آن نظر مي
قوه مقننه، نه در اصل شصت و سه، نه در اصل شصت و چهار، نه در 
اصل شصت و پنج، نه در اصل شصت و شش، نه در اصل شصت و 

بينيم.  هفت، نه شصت و هشت، نه شصت و نه و نه هفتاد هيچ چيز نمي
جمهوري در احزاب بزرگ  جمهوري چه؟ درباره رئيس اما در مورد رئيس

عمول است؟ در يك حزب بزرگ معمول اين است كه دنيا چه چيز م
كنند و بعداً انتخابات مقدماتي گاهي  شوند و فعاليت مي افرادي نامزد مي

گيرد و گاهي شوراي مركزي آن حزب درباره اين افراد بررسي  انجام مي
كند. حتي اين مقدار هم در اين  ترين نامزد را معرفي مي كند و مناسب مي

در . آنچه در قانون اساسي آمده اين است كه شرايطي قانون اساسي نيست
جمهوري با  رئيس جمهوري ذكر شده است و چون اين قانون براي رئيس

هاي مناسب براي اطالع  شود و يكي از راه آراء مستقيم مردم انتخاب مي
جمهوري واجد شرايط مذكور در قانون  مردم از اين كه آيا اين رئيس

گويد مردم اين را  هر شرطي، امامت نمياساسي هست يا خير، (نه 
انتخاب كنيد يا نكنيد، چنين چيزي در قانون اساسي نداريم) امامت 

گويد در اين فهرست منتشر شده براي نامزدهاي روساي جمهوري،  مي
كدام يك واجد شرايط مذكور در قانون اساسي هست. اجازه بدهيد اين 

  را بخوانم: 
امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب  بند چهار از اصل يكصد و دهم:
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مردم. عالوه بر اين كه صالحيت داوطلبان رياست جمهوري، از جهت دارا بودن 
و در  آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان شرايطي كه در اين قانون مي

يد رهبري برسد. مالحظه دورة اول (چون هنوز شوراي نگهبان وجود ندارد) به تأي
كنيد كه هيچ حق وتو در ميان نيست. معناي حق وتو اين است كه مردم كسي را  مي

شود. چنين چيزي در قانون  انتخاب كنند و بعد رهبر يا شوراي نگهبان بگويد نمي
جمهوري بايد در يك ميدان گسترده مورد راي  اساسي نداريم. ما گفتيم چون رئيس

شرايطي براي او در اين قانون ذكر شده، براي اينكه مردم در اين دهي قرار بگيرد و 
جهت بخصوص معطلي نداشته باشند و پرس و جوي زيادي نخواهند، شوراي 

گويد اين افراد واجد شرايط  اجراي قانون اساسي است مي مسئوليتنگهبان كه 
ن كدام را انتخاب كرديد انتخابتا قانون اساسي هستند، حاال شما مردم هر

  1قطعي است. بنابراين حق وتويي وجود ندارد.
اسالمي چه چيزهايي ة انسان در جامعة به نظر شما عامل محرك ����

  تواند باشد؟ مي
انسان متنوع است؛ در بخشي از ة اسالمي عامل محركة در جامع

فعاليت، انسان تحت تاثير نيازهاي مادي تالش و حركت دارد و در جاي 
معنوي عالي. ببينيد، به طور كلي پاسخ به اين ديگر تحت تاثير نيازهاي 

انسان چيست، روشن است؛ تامين ة سوال كه در جامعه، عامل محرك
ها هستند كه محرك انسانند. حاال  هاي خودش. اين خواسته خواسته

هايي  اي چه نوع خواسته بستگي دارد كه ببينيم كه انسان در هر جامعه
بر طبق فرهنگ اسالم و مباني ساخته شده ة دارد. يك انسان پيشرفت

هاي  شود، بلكه خواسته هاش تنها در ماديات خالصه نمي اسالمي خواسته
ترين خواست در انسان عشق به خدا، عشق به  تري هم دارد؛ عالي عالي

                                                           
، چاپ اهللا بهشتي هاي شهيد آيت مباني نظري قانون اساسي ـ بنياد نشر آثار و انديشه . 1

 .15ـ  38، صص 1380سوم، 



  59 / هاي نظام سياسي در جمهوري اسالمي ويژگي :
 

 

ها  خدمت به انسانة او عالقة خير و حق و عدل و مطلق است كه به دنبال
توان نام برد. بنابراين در  يو خدمت به خلق در راه رضاي خالق را هم م

ترين و موثرترين  اسالمي پيشرفته، بايد تقرب الي اهللا به عنوان مهمة جامع
هايي پيدا  شود، ولي بدين معني نيست كه ما انسان انگيزه محسوب مي

كارهايشان تقرب الي ة دهند و هم كنيم كه كارهاي عادي انجام مي نمي
هاي  كارهايشان را بر اساس همين انگيزهاهللا نيست، بلكه فراوانند آنها كه 

ة دهند، ولي دقت كنيد حتي در مورد كارهايي كه جنب مادي انجام مي
كند  معنوي دارد به هر حال نوعي مسابقه است كه هر انساني سعي مي

يك درجه باالتر و جلوتر از ديگران باشد و تكامل يابد؛ نظير مسابقه 
د هر چه بيشتر بدانند. چه اشكالي براي دانستن. كساني هستند كه مايلن

هايي باشند كه هر چه بيشتر به خدا نزديك بشوند و از  دارد كه انسان
مند شوند؛ اما توجه داشته باشيد كه اين  كماالت مورد رضاي خدا بهره

تخريبي و منفي داشته باشد، يعني وقتي من ة عمل هيچ گاه نبايستي جنب
ست به اين مرحله از كمال برسد بينم كه انسان ديگري توانسته ا مي

شوم كه من هم به اين مرحله يا باالتر برسم؛ چرا كه  برانگيخنه مي
  1توان به اين مرحله رسيد. ام مي دريافته
  دهد؟ فرد، جامعه يا نظام؟ قانون اساسي اصالت را به چه چيز مي ����

فرد و اجتماع ة اصالت آميختة قانون اساسي بر مبناي نظر اسالم دربار
ست؛ يعني از ديدگاه اسالم و نه فرد اصل است به معناي اينكه نظام و ا

سرنوشتي است كه محيط ة محيط اجتماعي هيچ نقشي ندارد و فرد بازيچ
ساز  كند، بلكه هر انساني خودش سرنوشت اجتماعي برايش تعيين مي

در اينجا مشكل ديگري  ."ر بين االمرينام ال جبر و ال تفوض بل"است. همان 
كند، يعني انسان نه محكوم جبر اجتماعي و جبر محيط  ا پيدا ميمعن
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اجتماعي است و نه صد درصد حاكم بر محيط اجتماعي است، بلكه 
انسان تا حدودي (كه اين حدود هم هندسي نيست، حدودي است كه 

تواند سرنوشت خود را بسازد. در بدترين نظامات  نوسان دارد) مي
ساز است. انسان هم  انسان سرنوشت اجتماعي و هم در بهترين آنها

سازي  ساز؛ اما تسلطش بر خودسازي و محيط خودساز است و هم محيط
رسد كه عوامل ديگر، تسلط او را  ست و باالخره به جايي مييمطلق ن

  1كند. محدود مي
در رابطه با نظام اجتماعي اگر موردي پيش بيايد آيا اصالت با نظام  ����

  است يا فرد؟
حت است؟ در اينجا مسئله اين است كه در اسالم منظورتان مصل

شك مصلحت  مصلحت فرد يا مصلحت جامعه كدام مقدم است؟ بي
جامعه بر مصلحت فرد مقدم است؛ اما دقت كنيد كه مصلحت جامعه باز 

گردد به  گردد، يعني مصلحت جامعه در حقيقت برمي به افراد برمي
افراد انسان هستند،  مصلحت فرد در جامعه. موضوع مصلحت به هر حال

گردد و به ديگران هم چندان ارتباطي  اما مصلحت فردي، به فرد برمي
گردد، ولي نه به يك  مي ندارد و مصلحت اجتماعي، يعني اينكه به فرد بر

شك در آنجا كه مصلحت جامعه مطرح  افراد. بية فرد، بلكه به مجموع
  2باشد، مصلحت جامعه مقدم بر فرد است.

تشخيص رهبري اسالمي ة پيشنهادي قانون اساسي ضابطة در مقدم ����
گيرد يا آنكه ضوابط  مي عدالت ذكر شده؛ آيا اين تمام جوانب را در بر

  تري الزم است؟ جامع
رهبري و اسالم عبارت است از ايمان به اسالم به عنوان يك ة ضابط
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بيني و ايدئولوژي زنده و نه يك  ده و عمل، يك جهانينظام عق
تاريخي شده؛ و نيز ايمان به مسئوليت، احساس مسئوليت و ايدئولوژي 

تعهد، بينش اجتماعي و آگاهي به مسائل زماني، قدرت تدبير و مديريت 
حل مناسب و مفيد بودن به وظايف اخالقي و اجتماعي. حاال  راهة و ارائ

مشكلي پيش  -شود  كه نمي -اين وجوه اطالق شود ة اگر عدالت به هم
كه ظاهراً  -شود  ر از عدالت، بيش و قدرت فهميده نميآيد، ولي اگ نمي

بنابراين بايد گفت كه عدالت همراه با قدرت  -شود  هم فهميده نمي
  1مديريت و بينش، معيار رهبري است.

فقيه معيارهاي رهبري را عدالت و آگاهي ذكر  تنيز در والي امام ����
نهادي تنها عدالت ذكر شده قانون اساسي پيشة اند، ولي در مقدم كرده

  است؟
اينكه ما مقيد بوديم كه قانون اساسي در معرفي افكار عمومي گذاشته 

خبرگان منتخب مردم بار ديگر تكميل بشود، براي همين ة شود و به وسيل
تواند ادعا كند كه كارش  است كه معتقديم كه هيچ فرد يا گروهي نمي

  2ي بايستي برطرف شود.نقص است و اين كمبودها در مراحل بعد بي
شود كه مسائل موجود و مشكالتي كه دولت با آنها دست به  گفته مي ����

ترين  گريبان است ناشي از نبودن قانون اساسي نيست؛ حتي دولت اساسي
مالكيت اتخاذ كرده است، بدون آنكه قانون ة تصميمات را از جمله در زمين

را بيان كرده است و آيا اساسي وجود داشته باشد؛ اين تا چه حد واقعيت 
اساساً تمام مسئله اين است كه باعث تسريع در تصويب قانون اساسي شده 

  است؟
تسريع در تصويب قانون اساسي به خاطر آن است كه دولتي سر كار 
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ريزي كند. مشكل  تواند براي درازمدت برنامه باشد كه مطمئن باشد كه مي
ن موقت بودن آن است و چون تا قانون در هما بزرگ دولت موقت

شود و در اتخاذ  اساسي تصويب نشود، دولت از موقت بودن خارج نمي
كار است دست ة ريزي و ساماندهي نيز آن طور كه الزم تصميم، برنامه

  1باز نيست.
  چيست؟ 59منظور از اصل  ����
تغيير در خطوط مرزي كشور در صورتي ممكن «گويد  [اين اصل مي 

ه تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شواي ملي است كه ب
  ]»برسد.

آيد و ديده  ها اختالفات جزيي پيش مي شود كه بين همسايه گاهي مي
جزيي ة هايي دارد، با يك مصالح شود كه يك خط مرزي كه شكستگي مي
توان آن را تغيير داد و بعكس يك خط مستقيم كه مشكالتي به وجود  مي

هايي مشكالت را برطرف كرد؛ مثالً گاهي خط  كستگيآورده؛ با ايجاد ش
مرز بين دو كشور است و اين خط از وسط يك ة دهند مستقيمي كه نشان

بينيد در يك شهر و  گذرد و حتي در شهرهاي اروپايي گاهي مي آبادي مي
در يك خيابان، آن طرف خيابان از يك كشور و اين طرف از كشور ديگر 

شود  آورد؛ بنابراين گاهي الزم مي به وجود مي است، اين واقعاً مشكالتي
هاي خطوط مرزي ايجاد كرد. اين براي آن  تغييراتي جزيي در شكستگي

  2است كه براي اين نوع اصالحات جزيي راهي وجود داشته باشد.
وزيران گفته شده  هيأتجمهور و  در مورد رييس 106و  76در اصل  ����

باشند، ولي در مورد اينكه  ايراناالصل و تابع  ايراني ،بايستي مسلمان
همسران آنها نيز داراي چنين شرايطي باشند ذكري نكرده است؛ آيا فكر 
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  كنيد چنين صراحتي الزم باشد كه همسرشان هم ايراني باشند؟ نمي
توانم اين نظر را بدهم، ولي  جاي مطالعه است، نه، هنوز مسلماً نمي

هور حتي همسرش هم الزم باشد كه جم تذكر بجايي است كه رييس
  1تر باشد. كامل اش به ايران ايراني باشد و وابستگي

ة اظهار دربارة صالحيت افراد در زمينة اخيراً نظرات مختلفي دربار ����
گويند فقط متخصصين اسالمي  شود؛ گروهي مي قانون اساسي ارائه مي

اند كه در مسائل تخصصي از  دهاي بر اين عقي توانند نظر بدهند و عده مي
جمله موارد حقوقي، اقتصادي و اجتماعي متخصصين فن بايستي اظهارنظر 

  كنند؛ نظر شما چيست؟
اي كه چند روز قبل داشتم به  تلويزيونية من نظر خودم را در مصاحب

طور روشن بيان كردم؛ گفتم كه در قانون اساسي كساني كه در 
ماعي تخصص تحتي روانشناسي اجشناسي، اقتصاد، حقوق و  جامعه

اين ة ؛ منتها اضافه كردم كه همتداشته باشند، حضورشان الزم اس
شناسان بايد اين شرط را دارا باشند كه كارشناساني باشند كه اسالم را ركا

به عنوان يك ايدئولوژي زنده پذيرفته باشند؛ چون ممكن است 
باشد كه به مسائل  شناس يا روانشناس يا اقتصادداني در آن جمع جامعه
شناسي و اقتصادي و حقوقي از ديدگاه ماترياليستي نگاه كند و يا  جامعه

تواند براي يك  هاي غيراسالمي بررسي كند. اين نظريات مي از ديدگاه
گيري طبعاً  مجلس بحث سودمند باشد، ولي در يك مجلس تصميم

هت است واند راي او، راي سودمندي تلقي شود؛ اين هم به اين جت نمي
اند. درست است كه در اين انقالب  اسالم انقالب كردهة كه بر پاي

اند، اما  اند و آنها هم كمك كرده هايي هم بودند كه اسالمي نبوده گروه
مردم و محور انقالب، اسالم بود و رهبري عالي انقالب هم اسالمي ة تود
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ن، آر است. به دنبال آن ما پيروز شديم و رفراندومي برگزار شد كه د
را معين كردند و گفتند كه رژيم و نظام  مردم اصل رژيم و نظام ايران

حكومتي ايران، جمهوري اسالمي است. حاال قدم سوم اين است كه 
اي بيايند قانون اساسي جمهوري اسالمي را بنويسند و مردم به آن  عده

المي را توانند قانون اساسي جمهوري اس راي بدهند. چه كساني مي
اول اين مبنا را پذيرفته باشند كه اسالم به ة بنويسند؟ كساني كه در درج

نظام حكومتي آينده است، اين عده ة پاية عنوان يك دين زنده و دارند
حقوقدان و اقتصاددان باشند و علماي صاحب  شناس، توانند جامعه مي

  1نظر در علوم اسالمي هم باشند.
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را از او  . آقاي دكتر بهشـتي حاال افتادند به جان مثل آقاي بهشتي

ترسـند اينهـا، بـراي اينكـه يـك فـرد اليقـي اسـت و اينهـا           مي
خواهند يكي يكي [هتك كنند]  خواهند اينطور افراد باشند مي نمي

 را يك جايي ببينند تان شايد برسد! يكي يكي، هر كس نوبت همه
خواهند هتك حرمتش بكنند، ساقطش  دهد مي يك كاري انجام مي

بكنند. امروز آمدند به من گفتند كه نسبت به ايشان خيلي [حـرف  
شود. من بيست و چند سال است، بيسـت و چنـد سـال     زده] مي

شناسم. اينها خيال كردند اينها  است كه من ايشان را از نزديك مي
دانم اينها كـي   و حاال من تازه اينها را ديدم و مي از خارج آمدند
شناسم اينها را. مردم متقـي هسـتند اينهـا. مردمـي      هستند! من مي

آيد. خوب، اين مردمـي كـه    هستند كه براي اسالم كار از آنها مي
آيد يكي يكي را كنـار بگـذارم، كنـار     براي اسالم كار از آنها مي

آن وقـت كـي ديگـر بـاقي     بكنـد،  بگذارند و همه را خلع سـالح  
ماند؟ اآلن هر كس كه در دولت باشد، هر كس كه در شورا باشد،  مي

گويند. رايج شده است يـك   ها باشد، برايش مي هر كس كه در دادگاه
جـا   گويند. بـي  همچو مطلبي كه بيخود براي اشخاص يك مطلبي مي

گويند، بايد احتـرام بكننـد. (صـحيفه     براي اشخاص يك چيزهايي مي
  ).277و  276 ، صص20، ج امام
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فكر  .ن چيزي جز يك روحاني خدمتگزار به اسالم و مردم نيستمم
كند گوشش به اين  كند سعي مي كنم وقتي كه انسان براي خدا كار مي مي

هاي  مردم آگاه قهرمان ما هم عمالً جواب 1.ها خيلي بدهكار نيست حرف
                                                           

بسـيار  ة ن، رئيس مركز اسناد انقالب اسـالمي، خـاطر  حسينيااهللا  االسالم روح حجت. 1
ها و عملكردهـاي   و شناخت عميق و دقيق ايشان از انديشه جالبي از شهيد بهشتي

: با دوستان آقـاي  ان مي گويد . ايشكند امت، به ويژه در اين مورد، روايت مي امام
 شـهيد بهشـتي در  و دو سه نفر از دوستان در خدمت  و آقاي اكبريان پورمحمدي

اي از ضـد   اسفند بود ... عده 14بعد از  بوديم ... تاق كارشان در ديوانعالي كشورا
مرگ بـر  «دادند و شعارشان هم  ند و داشتند شعار ميمده بودآها  ها و چپي انقالب
نگـاه   آقاي بهشتية پيچيد ... من وقتي در چهر كامالً صدا در اتاق مي. بود» بهشتي

ديدم، اصالً هيچ تاثيري؛ نه مثبت و نه منفي. خيلي هم سعي داشتم ببينم كه  كردم،   
من كسي هسـتم كـه    در ايشان چه اثري دارد. نه ايشان را حاال خوشحال بكند كه

دهند و نه ناراحت بكند كه حـاال اينهـا دارنـد، مـرگ بـر       عليه من دارند شعار مي
راحـت بـودم كـه يـادم     امن آن قدر آن لحظه عصباني شـدم و ن  .گويند بهشتي مي

هـيچ  چـرا ايشـان   را ناراحت كـرد كـه   اين خونسردي آقاي بهشتي بيشتر مهست 
زدم  ستم بنشينم بلند شـدم، هـي قـدم مـي    د. ديگر نتواننده العملي نشان نمي عكس

كردم. يك مرتبه اين جمله از زبـان مـن بيـرون آمـد و      توي اتاق و خودگويي مي
ـ گير كنم كه چرا امام جلوي اين كار را نمي گفتم: تعجب مي د؟! معمـوالً مرحـوم   ن

يادم هست آنجا يك مرتبه با عصبانيت به من گفت:  شد ... بهشتي كم عصباني مي
ايد، اين جور صحبت نكنيد، امام كسي  ينيان، شما هنوز امام را نشناختهآقاي حس" 

ة تيشـه بـه ريشـ    گذارد بني صدر درگير بشود، امام مي نيست كه بيايد با بني صدر
اش كند و ذبحـش   آيد بني صدر را قرباني امام نمي" . بعد گفتند : " خودش بزند 

دهد كه  آيد اجازه به او مي اي در مقابل انقالب درست بكند. مي هكند تا يك امامزاد
اي بـود كـه بنـي     خودش، خودش را خراب كند و اين چهارده اسفند اولين تيشـه 

ها، بنـي صـدر ديگـر آن     خود زد و خواهيد ديد كه به همين زودية صدر به ريش
ز عصبانيت مـا  ما با اين جمله آرامش گرفتيم؛ اگر چه هنو ".بني صدر نخواهد بود

بيني درست بود و سياسـت   تمام نشده بود. گذشت زمان نيز نشان داد كه اين پيش
 حقي بود و بني صدر بدون اينكه كسي بخواهد ضايعه امام سياست بسيار بجا و ب

مركـز اسـناد نقـالب    آرشـيو  ند، خودش را با دست خـودش ضـايع كـرد. (   كش ا
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دهند و البته در مواردي كه  و مياند  كافي و شافي به منحرفين داده
ام. آن هم براي  اند و توضيح كافي داده توضيحاتي مورد نياز بوده پرسيده

زدودن ابهامات وگرنه شيوه اين است كه بر خدا اعتماد كنم و به آگاهي 
  1و بيداري ملتمان ارج نهم.

   2من تحمل شنيدن انتقاد را دارم

روم، به دوستان  ا ميه من هميشه در سفرهايي كه به شهرستان
سخنراني كردي چقدر خوب  ،گوييد كنيد به من مي گويم محبت مي مي

هايش را نگوييد، ما رشد  هايش را هم بگوييد، چون تا عيب بود. اما عيب
كنيم. ممكن است گاهي فالن عيبي را هم كه بگويند من ته دلم  نمي

دار  هناراحت بشوم، من هم انسان هستم، ممكن است احساسم جريح
شود، من باز از آن  دار شدن احساس سبب نمي بشود. اما باز اين جريحه
گويم دوستان اگر عيبي در كار  دارم. باز هم مي اصرار خودم دست برنمي

دار شدن احساس. اگر  سازم با اين جريحه ما هست بگوييد. يعني مي
مان بخواهيم تكامل پيدا كنيم بايد ساخت. اگر ما نتوانيم در داخل خود

انتقاد و صراحت الزم  .رود صريحاً از هم انتقاد كنيم كارمان پيش نمي
تواند شيرين باشد،  هاي تلخ همراه باشد، مي نيست با خشونت و با آهنگ

  كنم كه بايد صراحت ولو شيرينش وجود داشته باشد. حاال عرض مي

  ما راست قامتان جاودانة تاريخ خواهيم ماند 

                                                                                                                  
تـاريخ شـفاهي،    .675676، كـد  9/3/1373ن، اهللا حسـينيا  اسالمي، مصاحبه با روح

 ).282-283صص 
 .485ص همان،  ،دفتر دوم. 1
  همان.  . 2
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رفتيد و فرياد  توپ و تانك و مسلسل مياز اين كه با مشت جلوي 
پشيمان كه نيستيد؟ از » توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد«زديد كه  مي

اين حماسة افتخارآميز كه در فرهنگ مبارزات بشري به وجود آورديد، 
كنيد. چيزي كه مايه سرفرازي است، بايد دوام  احساس سرفرازي مي

نُوا والتَحزَُنوا و اَنُتم اَالَعلونَ ان ُكنُتم داشته باشد و از بين نرود. والتَِه
نترسيد و سست نشويد و حتي دچار غم و غصه هم نشويد. غم  1مؤمنينَ.

چه چيز؟ اگر غمِ جان است، كه ما نبايد غم جان بخوريم. غم جان يا غم 
نان و يا زن و يا فرزند و كسب و كار است؟ اگر هم غم انقالب است، به 

شود، بلكه  هاي افسرده تضمين نمي ها و دل انقالب با چهرهشما بگويم 
شود. اين چيزي است  هاي شاداب تضمين مي هاي پرشور و چهره با دل

كنم. اين كه هيچ كس  خواهم و خودم نيز به آن عمل مي كه از شما مي
ترين مواقع نتوانسته  مرا در اين دوره نشيب و فراز انقالب در سخت

ه ببيند، چرا افسرده باشيم؟ ما كه به دنبال احد است با قيافة افسرد
ها  الحسنيينِ هستيم (يا شهادت يا پيروزي) ديگر چرا افسردگي؟ چهره
و  شاداب باشد، با نشاط باشيد، آن وقت شعارتان همين است كه امريكا

ها و  توانند بكنند. ما در زير بار سختي مزدوران او هيچ غلطي نمي
كنيم. ما راست قامتان جاودانة تاريخ  ها قد خم نمي ت و دشورايمشكال

خواهيم ماند، تنها موقعي سرپا نيستيم كه كشته شويم و يا زخم بخوريم 
  2تواند خم كند.  و بر خاك بيفتيم واال هيچ قدرتي پشت ما را نمي

  سازي داغ است  بازار شايعه و شايعه

                                                           
 .139سوره آل عمران، آيه . 1
، تحـت  10/2/59در مسجد ابوالفضـل، در تـاريخ    بخشي از سخنراني شهيد بهشتي. 2

 يراد شده است. ا» ضرورت رهبري روحانيت در جامعه«عنوان: 
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دانند كه جنگ  ار دارند ميهمه كساني كه با مبارزه و انقالب سروك
ها است كه به خصوص در قرن ما  ترين جنگ رواني يكي از حساس

هوشياري  اي پيدا كرده است و طبيعي است كه رواج فراوان و ميدان گسترده
كند كه در روياروئي با اين جنگ رواني آگاهانه  انقالبي همه ما ايجاب مي

ه دشمنان انقالب براي برخورد كنيم و جلوي آثار شوم اين جنگي را ك
اند، بگيريم. در  اينكه جلوي پيروزي انقالب را بگيرند به وجود آورده

كنند بسياري از آنها اصالً مسخره  مورد شايعاتي كه پيرامون من پخش مي
مضحك  آور است و برخي ديگر هم كه باالخره حالت مسخره و و خنده

است خالف واقع و  ر حال اينها شايعاتيه بودن ندارد خالف واقع. به
دار. من فكر  هاي شاخ دروغ درباره همه اينها بايد يك كلمه گفت دروغ

دشمن خودش   كنم جامعه ما بايد براي نه تنها مبارزه با هجون نظامي مي
ميليوني به وجود بياورد بلكه بايد براي مقابله با  20را بسيج كند و ارتش 

وع مصونيت اخالقي و هجوم رواني دشمن خودش را بسيج كند و يك ن
اجتماعي و سطح باالي آگاهي را به وجود بياورد و خودش را موظف 

ها برود، بپرسد و تحقيق كند و بعد نتيجه تحقيق را  بداند كه درباره شايعه
هائي كه پيرامون من هست من به بعضي از آنها اشاره  منتشر كند. شايعه

  ها باشند.  يان اين شايعهدهم تا ملت ما در جر كنم و صريحاً پاسخ مي مي
 يكي مربوط به همان وابستگي به خط سازش و سازش با امريكا

گويم كه من همواره با خط سازش مخالف بودم و  صريحاً مي. است
گويم كه در هيچ گفتگو و مذاكرهاي كه به سمت  هستم و صريحاً مي

رود و پيش رفته باشد آوانس به امريكا دادن و آوانس از او گرفتن پيش ب
اند و  اي بوده كه ديگران در آن شركت داشته ام و اگر مذاكره حاضر نبوده

ام. البته اينكه  اند مذاكره را به اين سمت ببرند، جلوي آن را گرفته خواسته
در كار بوده و احياناً  گويم در رابطه با وقتي است كه شوراي انقالب مي

اند واال قبال گفتم من اصالً شركت  اراي اين طرز تفكر بودهافرادي د
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جويانه و  ام بنابراين من خط سازش را حتي نوع سازش مصلحت نداشته
خط مذاكره را حتي مذاكره به معناي جلب حمايت دشمن همواره 

كنم و معتقد هستم كه نفوذ اين طرز فكر در رهبري و  محكوم كردم و مي
آورد و بايد جلوي او را گرفت.  خطرهائي را ببار مي اداره انقالب ايران

ام كه مرا به عنوان  شود و مكرر شنيده دارائي من صحبت مي درباره ميزان
ميليون توماني من در بانك  40كنند. از اندوخته  دار معرفي مي يك سرمايه

هاي ساختماني  تو از ثروت شصت و اندي ميليوني من در شرك  اسالمي
گويند اينها همه دروغ است. من جز يك خانه كه در آن زندگي  سخن مي

اي است متوسط و با وسايل خانه متوسط چيزي ندارم و  كنم كه خانه مي
ها قاطعانه  سازي خواهم داشته باشم و ملت ما بايد به همه اين شايعه نمي

نكه سندي براي سازان براي آ پاسخ دهد. در يك مورد ديدم اين شايعه
كشور را   رسمي شايعه خودشان ارائه دهند رفته بودند و اعالميه روزنامه

گرفته بودند و » شركت اهداف«كشور را درباره   و آگاهي روزنامه رسمي
» اهداف«در مؤسسين آن شركت هست. شركت كردند كه نام من  ارائه مي

به وجود آمده كه يك  در تهران اهشركتي است كه براي ساختمان مدرسه رف
موسسه غير انتقاعي است و منهم جزو افراد آن هستم و در زمان رژيم سابق 
براي آنكه از دستبرد اوقاف مصون بماند به صورت يك شركت به ثبت 
رسيده و همه چيز آن مشخص است يا از اينكه اسم من در موسسين بانك 

  كه بانك اسالمي اند. در حالي سازان سوءاستفاده كرده هست شايعه  مياسال
را اصرار كردند كه در شمار موسسين  اردبيلي از آنجا نام من و آقاي موسوي

اي كه من  سال قبل در نوشته 20باشد كه انديشه بانك بدون ربا حدود 
اينها براي . آنكه ما حتي يك سهم در آن داشته باشيم  بي ام مطرح شده داشته

انديش مردم  اغفال مردم و براي آنكه تاثير شوم روي وجدان پاك و پاك
 ،اي با ادعاي آنها ندارد بگذارند از اين اسناد موجودي كه هيچ رابطه

 گذارم كنند. من صريحاً اين مسائل را با ملت ايران در ميان مي برداري مي بهره
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اي و شخصاً هم  دارم و نه سرمايه  كه در هيچگونه موسسه انتفاعي نه سهمي
من به   اي كه ياد شد يعني در موسسه بانك اسالمي همينطور در اين موسسه

را شايد اول بار در مطبوعات فارسي   كه انديشه بانك اسالمي عنوان كسي
ي ها ام در شمار موسسين باشم. اين صندوق مطرح كرده، خواسته

الحسنه و در مورد شركت اهداف هم شركتي است براي ساختن  قرض
دانند  اي است كه مردم تهران با او آشنا هستند و مي مدرسه رفاه كه مدرسه

كه يك مدرسه غير انتفاعي است كه هر سال هم بايد به او كمك كرد. باز 
را  هاي اسالمي در آلمان اي است به اينكه مسافرت من براي فعاليت شايعه

و رژيم به عنوان نماينده مذهبي به آنجا رفته  به عنوان كسي كه از طرف شاه
اينهم يك دروغ است و همه كساني كه در جريان اين برنامه ،اند  شايع كرده

دانند. من در آن موقع حتي  اند در داخل و خارج دروغ بودن اين را مي بوده
باالخره  رو شدم و ههاي زياد روب رنامه بگيرم با دشواريبراي اينكه بتوانم گذ

اصوالً به هر حال مسافرت من  .اي بگيرم با اقدام مراجع من توانستم گذرنامه
اي با رژيم  به آلمان از طرف مراجع ديني صورت گرفته و هيچگونه رابطه

ها  هام شركت مرا در تنظيم و تهيه برنام نداشته است. پس از آنكه من بازگشته
اند و آن را به عنوان همكاري با  هاي تعليمات ديني را مطرح كرده و كتاب

دار است. اينكه تهيه و  هاي شاخ اند اينهم از آن دروغ رژيم به خورد مردم داده
كه در اين  هاي قرآن هاي تعليمات ديني و درس تنظيم برنامه اين كتاب

اقدام موثر در جهت آشنا كردن نسل  هاي اخير تهيه شد به عنوان يك سال
ها را  شود و هر كس اين كتاب جوان و نوجوان با اسالم انقالبي شناخته مي

هاي آخر بود كه من اين  داند و در اين سال ها را مي بخواند نقش اين كتاب
يك  و آقاي دكتر باهنر رسانم من با آقاي دكتر غفوري را به اطالع مردم مي

ها را طوري تهيه كنيم كه از اين  ها و برنامه شديم و توانستيم اين كتاب گروه
گروه ديگر به بيرون سرايت نكند و نتواند دستگاه از آن با خبر شود و 

اي بود و يك نوع طرز كار مخفي  جلوگيري كند و اين يك طرح مبارزه
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ه خوشبختانه به ياري خدا ما تا تهيه كاري و پنهان كاري عليه رژيم بود ك
را با موفقيت جلو برديم و درست ما در آن سال بود كه  12كتاب سال 

كارمان را تمام كرده بوديم دشمن خبر شد و با تاسيس آن اداره ملي و ميهني 
ها را از  به جنگ اين كار آمد و همان سال تصميم گرفتند كه همه اين كتاب

هائي كه اينها بر روي آن مطالعه كردند و زير قسمت  دور خارج كنند و كتاب
از آيات مبارزه و جهاد و روايات مربوط به اين مطلب و داستان   عظيمي

مربوط به اين مطلب و تاريخ مربوط به جهاد و مبارزه خط كشيدند و االن 
هم موجود است و خوشبختانه موقعي دشمن متوجه اين شد كه انقالب ما 

رفت و فرصت اينكار بدستشان نيامد. اينها  پيش ميبه سمت شكوفائي 
اين شايعات را  .نده اشايعات گوناگوني است كه پيرامون من بوجود آورد

معرفي  دار هاي شاخ گذارم و به عنوان دروغ من صريحاً با ملت در ميان مي
   1كنم. مي

  اسالم  قصه سه ركن انقالب يا عوامل گرايش جوانان خارج از كشور به

 ،ام سه ركن انقالب: مردم كه من قبل از پيروزي انقالب گفته[اين
ام مجاهدين پاره  رهبري، مجاهدين هستند و بعد از پيروزي انقالب گفته

م نه آن اولي ه اتن ما هستند بايستي عرض كنم كه] هر دويش را من نگفت
دهم. گفتم:  را و نه آن دومي را. اما اين دومي هماني است كه توضيح مي

شوند به وسيله اين سازمان، اينها پاره تن ما  هايي كه اغفال مي جوان
هاي  گويم اينها كه بيگانه نيستند از اين مردم بچه هستند. حاال هم مي

 ،ام اين را ديروز گفته.همين خانواده هستند بايد اينها را به دادشان برسيم 
ين فرزندان توانيم بگذاريم ا ام، فردا هم خواهم گفت. ما نمي امروز گفته

جامعه ما همين طور ربوده شوند. اغفال شوند نه فقط مجاهدين. 
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كند.  شوند هم همين طور، فرقي نمي روند فدايي خلق مي هايي كه مي بچه
هايي هم  هاي جامعه ما هستند منتها سوال از مجاهدين بوده بچه اينها بچه

در  ارد...شوند آنها هم همين طور، فرقي ند روند ماترياليسم مي كه مي
تفاوت نيستيم. اين حرف بد است، خوب است، چه  برابر انحراف آنها بي

طوري است به نظر شما؟ كسي مخالف است با اين حرف. و آن كه گفتم 
، هاي خارج از ايران اين است كه سوال كردند آيا فزايندگي گرايش جوان

به اسالم عواملش چي است؟ گفتم:  كاو امري دانشجويان خارج در اروپا
اهدين. آني كه گفتم اين است. حاال هم ج، مرحوم دكتر شريعتي و مامام

همين است. در آن موقع، اين مربوط است به سه سال پيش، در آن موقع 
ها كمتر از گذشته شكار اين  خواستيم تحليل كنيم كه جوان وقتي مي

شوند. عواملش را بررسي  ماركسيستي و امثال اينها مي هاي گروه
ديدم يكي عالقه به امام و خط امام است و رهبري امام  كرديم مي مي

هاي مرحوم دكتر شريعتي روي آنها اثر  روي آنها اثر گذاشته، يكي كتاب
شد ديگر  گذاشته بود كه در هر خانه، هر دانشجويي فراوان پيدا مي

اي كه مجاهدين به عنوان  يكي هم حماسهواقعيت عيني بود و 
هاي آخر به عنوان  آفرين در اين سال هاي مسلمان حماسه تحصيلكرده

هاي دانشكده و دانشگاه ديده ايجاد كرده بودند مگر غير از اين  جوان
دهيد برگرديد سه سال پيش غير از  غير از اين شما االن نظر مي 1است.

بود به انقالب. اين مربوط نبود به سه  اين بود آقا. بنابراين اين مربوط
ا نقل كرده. قصه سه رركن انقالب. هر كسي اين را نقل كرده خالف اين 

                                                           
پندار و مĤل انديش ايشان است.  . اين چند خط گواه صداقت گفتار و كردار و روشن1

ـ   ضمن تصريح و تائيد تالشهاي گروه اهللا بهشتي آيت ه مجاهـدين در آن  موسـوم ب
رواني آنها اشاره كرده و نشان  -برهه به برخي مشكالت عقيدتي و آشفتگي فكري

اجتمـاعي بـدون پشـتوانه عميـق و دينـي       -داده است كه تالش در قلمرو سياسي
 تواند مؤثر و مستمر باشد. (مؤلف) نمي
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قصه اينكه چه چيزهايي عامل اين شده است كه  ،كن انقالب نبودر
ها به خط اسالمي بيشتر شده. در خارج پاسخ من اين  گرايش نسبي جوان

ن طوري بود. يك جلسه بود كه همين جلسه، جلسه سخنراني همي
القاعده هم  ب دادم عليايك كسي سوال كرد بنده هم جو ،بودمحدود 

القاعده بايد اين نوارش باشد. پرسيد كه به نظر شما  اين علي .ضبط است
اين چي است؟ گفتم به نظر بنده اين سه هستش. حاال هم همين را 

گويم. باز نظر  گويم. يعني حاال هم كه بخواهم تحليل كنم همين را مي مي
ين طور است نظر شما؟ يعني اگر بخواهيد بررسي كنيد مشما چيست؟ ه

ها تحت تاثير چه عواملي در درجه اول،  سه سال قبل را و اينكه جوان
هاي دانشگاهي درس  عوامل زياد است عوامل درجه اول. روي جوان

 خوانده در محيط خارج ايران مي توانست اثر بگذارد كه اينها در خط
ديد كه امام برايشان جاذبه داشت، دكتر  انديشه اسالمي قرار بگيرند مي

شريعتي جاذبه داشت، مرحوم حميد و امثال اينها جاذبه داشتند؟ و اينها 
شد اينها اصالً مشهودات ما بود چيزي نبود كه بنده علم و غيب  گفته مي

وقع در ديديم. منتها همان م كه نگفته بودم مشهوداتي بود كه آنجا مي
هاي عزيز، دانشجويان عزيز، در چند  همان بازديد من گفته بودم كه بچه

كند. در مسئله شناخت خدا، جهان، انسان  مورد انحراف شما را تهديد مي
گفتم در  كردم. مي و معاد و وحي و اخالق شش  تا مسئله را مطرح مي

سوال را به اين  ينجا خطر لغزش است. همان وقت كه ااين شش 
رت پاسخ گفتم خطر اين لغزش را هم گفتم در همان جلسه هم گفته صو

اي كه پايانش اين سوال شد همين مطالب را  بودم، يعني در همان جلسه
ها اين بوده كه در اين شش  آنجا گفته بودم كه سخن بنده با اين جوان

مورد خطر لغزش داريد شناخت خدا، شناخت جهان، شناخت انسان، 
ه تعبد در برابر وحي و عبادت و مسئله اخالق كه شناخت وحي، مسئل

اخالق وسيله نيست اخالق شيوه خود ساختن است. پس از پايان اين 
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  1ام. طور جواب گفته بحث در آن جلسه اين سوال شد و بنده اين

  2شايعاتبا روش برخورد من 

دانند و بسياري از مردمي كه با من از نزديك تماس  همانطور كه مي
اعتنا  دانند كه روش من در برخورد با شايعات، خونسردي و بي دارند، مي

سازي يكي از  دانم كه شايعه بودن نسبت به شايعات است. چون مي
هاي شوم دشمنان انقالب است و مسلم است كه افرادي كه  نقشه

تر كار كنند و هر  هاي موثري در انقالب دارند، هر قدر صادقانه مسئوليت
خود هر قدر با  ها بيشتر رعايت كنند و خودبقدر مصالح اين ملت ر

ها بيشتر  دشمنان اسالم و كشور بيشتر درگير شوند، در معرض اين توطئه
 ام. تربيت اسالمي هاست تجربه كرده گيرند و اين مسئله را سال قرار مي

آورد و انساني كه دلش با خدا پيوندي داشته  انسان را متوكل بخدا باز مي 
شود. ملت ما هم هوشيار است  ه شايعات كمتر نگران ميباشد، از اينگون

هاي مخرب  سازي يكي از نقش دانند كه جنگ رواني و شايعه و مي
بيند بعضي از  دشمن است. اما آنچه باعث تاسف است اينكه انسان مي

گران تحت تاثير قرار گيرند و پاي آنها هم به  دوستان هم به وسيله توطئه
آور هست  شود كه اين براي ما تعجب نده ميها كشا سازي اين شايعه

خواهد حتي سخن  ها نمي بخصوص كه انسان در برابر اينگونه چهره
درشتي بگويد و واكنشي مطابق كنش آنها از خود نشان دهد. من همواره 

ام و خواهم داشت كه با بردباري و شكيبائي كه اسالم از هر  سعي داشته
و در برابر لغزش دوستان هم به ديده مسلمان انتظار دارد، ملتزم باشم 

                                                           
  .دكتر بهشتياهللا  هاي شهيد آيت ، آرشيو بنياد نشر آثار و انديشه137نوار شماره . 1
 اي با روزنامه در مصاحبه در سمت دبير اول شوراي انقالب توضيحات دكتر بهشتي. 2

 د. ها بو در مورد شايعاتي كه آن روزها درباره او سرزبان جمهوري اسالمي
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عفو و اغماض بنگرم و اميدوارم اين افراد هم بزودي بتوانند متوجه 
اند. طبيعي است كه  استفاده كرده جهت دشمنان از آنها سوء شوند بي

ها از زبان و قلم  سازي داراي زندگي روشني باشد، در برابر اينگونه شايعه
د داد. بخصوص كه در برابر اين هر كس باشد، استقامت نشان خواه
ها  سازي كنند و از شايعه محبت مي شايعات، دوستان فراواني اظهار مهر و

اند كه اين  دهند كه بخوبي دريافته كنند و نشان مي اظهار تاسف مي
نفع دشمن تمام خواهد شد. ه ب ست كه نهايتاًا اي ها توطئه سازي شايعه
هاي خالق و موثر  ي به چهرهاي كه با رنگي جديد كه از سو توطئه

گيرد ولو آنكه دوستان آنها را بر زبان و قلم آورند. اميد  انقالب ريشه مي
روز  هبزو آرزوي من اين است كه ملت ما در برابر اين جنگ رواني رو

شود و نشان دهند كه دشمن در اين جنگ نيز » روئين تن«بيش از پيش 
  1پيروزي نخواهد داشت.

  نقالب خطر شايعه براي ا

شايعه از آن چيزهائي است كه ملت ما بايد به جنگش برخيزد، يعني 
برادرها و خواهرهاي ما بايد واقعاً به جنگ شايعات برخيزند واال اين 
براي انقالب ما خطرناك خواهد بود. ما بايد به هم اعتماد داشته باشيم 

متزلزل  ها اعتماد را تا بتوانيم با هم زندگي و كار كنيم و اين شايعه
   2برد. كند، از بين مي مي

                                                           
 .1122-1121ص همان، دفتر دوم، . 1
 از تبليـغ سـوء عليـه شـهيد بهشـتي      درباره نگراني امـام  ي رفسنجانياهللا هاشم آيت. 2

اسـالمي،   گويد: در جريان اولين انتخابات رياست جمهوري حـزب جمهـوري   مي
هايمان را با محوريت ايشان تنظيم  را نامزد كرده بود و ما همه برنامه شهيد بهشتي

كرده بوديم. باالخره با پشت سر هم اندازيهايي كه شد، شـهيد بهشـتي را حـذف    
) به اي شبانه از اينجا (تهران اهللا خامنه كردند. اينقدر براي ما مهم بود كه من و آيت
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اي، از يكي از  يك بنده خدائي در حدود چند هفته قبل يك نامه
ها به منزل ما نوشته بود كه فالني من وضعم خوب نيست و  مسافرخانه

خواهم، اگر  دوستي هستي، از تو كمك مي كنم تو يك آدم انسان فكر مي
ام كه شصت و  يدههم هيچ كمك دولتي از دست تو ساخته نيست، شن

اندي ميليون ثروت داري! از آن شصت و اندي ميليون ثروت خودت يك 
  كمكي به من بكن. 

هاي، پيوند عميق  كه بخواهد دروغ و فساد رشته اي جامعه واي بر
اش را سست كند تا راه را براي تسلط بيگانگان هموار  اسالم و اجتماعي

مانع از آن باشد كه اين سازد. من اميدوارم هوشياري و بيداري شما 
دشمنان دانا، يا خداي نكرده غير دشمنان نادان، توفيق پيدا كنند كه ميان 

ها سال است آرمان مشترك، ما را به هم پيوند داده،  ما و شما كه ده

                                                                                                                  
پذيرفتند،  رفتيم و خدمت امام رسيديم. امام هم معموالً آخر شب، كسي را نمي قم

خواستند وقتي بدهند. گفتيم از تهران آمديم و وقت بدهيد. مقاومـت كـرديم.    نمي
 امام در منزل آقاي يزديامام در اندرون بودند و ما در بيرون بوديم. آن زمان هنوز 

بودند. امام بلند شدند و به راهرو آمدند و وسط دو اتاق نشستند. ما دو نفر هم به 
خواستند قضيه را اينگونه به مـا   راهرو رفتيم. شايد امام از قبل موضع داشتند و مي

ق خودشان ببرنـد.  بفهمانند. جدي نگرفتند كه مثالً به اتاق ما بيايند و يا ما را به اتا
ايم. مـا بـه امـام اصـرار كـرديم و نظريـات        دانستند كه ما براي چه چيزي آمده  مي

خودمان و اوضاع را گفتيم. ايشان نپذيرفتند. هر چه گفتـيم، نپذيرفتنـد. بـراي مـا     
داشتيم، ارادت داشتيم، تابع بوديم و واليـت   سنگين بود. ولي ما امام را دوست مي

كرده بوديم. گفتم كه ما تسليم هستيم ولـي بدانيـد كـه مشـكل     را با جانمان قبول 
شناسـيد.   اهللا بهشتي را نمـي  و آيت خواهيم داشت. شما به اندازه ما آقاي بني صدر

گفتنـد انحصـارطلب    آن موقع، عليه شهيد بهشتي خيلي تبليغات بد شده بـود. مـي  
با اين همه تبليغاتي كه شده بـود، امـام    زدند. است. هر تهمتي كه داشتند به ايشان مي

  ).293 -294، صص به روايت هاشمي رفسنجاني هم نگران بودند. (امام خميني
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  1اي بتوانند ايجاد كرد. كمترين فاصله

  توطئه براي بد نام كردن من 

از بريتانيا پيش من آمد و  مدتي پيش يكي از برادران مؤمن به انقالب
گفت: توطئه بزرگي براي بدنام كردن تو در مراحله اجرا است و ادامه 

دست به يك سري كارها  داد: آقايان مهدي روحاني و خليلي در اروپا
هاي  هاي جعلي و نوشته اند، از جمله كه يك انبار از نوارها و عكس زده

اهند در يك زمان مشخص از درون و خو اند و مي جعلي درست كرده
برون مرز عليه تو پخش كنند. من در جواب وي گفتم: از اول انقالب تا 
به حال برخورد ما با اين مسايل مشخص بوده است و راه خود را ادامه 

دهيم، چون راه ما حق است و حق بنا به حكم خدا پيروز  ايم و مي داده
اريم. به او متذكر شدم: شما اگر ها ند است. پس ما ترسي از اين توطئه

خواهيد براي انقالب كاري انجام دهيد برويد و به دست خود توطئه  مي
را بنويسيد و مستقيماً با مردم در ميان بگذاريد. مردم خود، بهترين 

پذيرشان حق را انتخاب  كنندگان هستند و بنا به فطرت حق قضاوت
  2خواهند كرد. 

  طاغوت است گفتند بهشتي مي

گرفتم در مجلس  اي جدي مي مديريت جلسات، قيافهمن گاهي براي 
شد؛ كه بله اين خودش يك طاغوت  ، ناجور در بيرون منتشر ميخبرگان

شود مجلس را  است، يك مستبد است، (مثل اين كه با عدم قاطعيت مي

                                                           
 .152، ص1گفتارها، ج. 1
 .99، ص هاي شهيد مظلوم بهشتي انديشه. 2
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ديدند، كه ما همان برادر  ياداره كرد!)، متكبر است. مردم [من] را در راه م
شان هستيم كه بوديم. خوب از همان ديدار اول، متعدد،  خاكي متواضع

ها، به من يادداشت دادند؛ كه فالني  ها در اين مسافرت ها و جوان نوجوان
دانستيم، يك چيزهايي را باور كرده بوديم، حاال  ما پشت سر تو نمي

م، بهمان دروغ نيز گفتند، ما را ديديم شما را، در همان ديدار اول فهميدي
  1برد؟ اي را بر محور دروغ تا آخر پيش شود يك جامعه . مگر ميحالل كن

  دانند  توطئه كساني است كه مرا مخالف خود مي شايعات،

اين شايعات فقط  .با ايجاد جنگ رواني آشنائي كامل دارد ملت ايران
، دانند ب بعضي افراد كه من را مخالف خود مياي است كه از جان توطئه

  صورت گرفته است. 
اين شايعات زماني به اوج خود رسيد كه من طي يك مصاحبه 

ابراز  خود را با حضور خبرنگاران خارجي در ايران تتلويزيوني مخالف
  داشته و خواستار خروج آنان شدم. 

با  است ولي مردم ايرانهميشه در مملكت ما شايعات وجود داشته 
ها  بيني و آگاهي خود بايد هوشيار باشند و در مقابل اين توطئه روشن

  مبارزه كنند. 
كوشند تا جلوي  دشمنان ما و افراد ضد انقالب با ايجاد اين شايعات مي

  هستند. تر از آن  تر و روشن سرعت انقالب را بگيرند در حاليكه مردم آگاه
بيني فريب اين شايعات را  خواهم كه با روشن مي دم ايرانمن از مر

    2 نخورند.

                                                           
 .10، ص 19/4/1362جمهوري اسالمي، . 1
 .اهللا دكتر بهشتي هاي شهيد آيت ياد نشر آثار و انديشهآرشيو بن. 2
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  تهمت به دوستان ما 

و در دستگاه مديريت كشور اختالف هست، اين  در شوراي انقالب
خدا ه درست است، راست است. بله اختالف وجود دارد. اما شما را ب

را تنزلش ندهيد در سطح اينكه آنجا جنگ بر اين اختالف اصيل عالي 
سر قدرت است. اين يك تهمت است. اين يك دروغ است. نظير 

هاي ديگر، دوستان ما كه رازدار اين مطلب هستند، همواره با  دروغ
ها را قبول كردند، تا چه رسد ته خط خواستار قدرت  مسئوليتكراهت 

وزير كشور شايد بيست بار ما از  يكن مهدوي اهللا] [آيت باشند. اين آقاي
نامزد انتخابات از  او خواهش كرديم، به مناسبت اينكه آقاي رفسنجاني

 مسئوليتبود و صحيح نبود كه ديگر ايشان وزير كشوري باشد كه  تهران
شما قبول كنيد. اما ايشان  را مسئوليتاجراي انتخابات است، كه اين 

خواهم  توانم. حتي كميته را هم از دست من بگيريد من مي نمي"گفت: 
  "همان يك روحاني باشم.

شانه  مسئوليتهاي عزيزي كه همواره با احساس  چرا به اين چهره 
شود؟ نه، از ناحيه دوستان ما، من  اند، اينگونه تهمت زده مي زير بار داده

ارم ولي از ناحيه دوستان ما، پافشاري بر سر اين جنگ قدرتي سراغ ند
مسئله، بر سر اين مطلب و اين راز است و مستقيم ماندن انقالب، با 

ام، بوده است، هست و خواهد بود. براي اينكه  منحرف شدن انقالب ديده
دهد با آن  اگر قرار باشد رأي ملت هم مالك باشد، ملت به ما اجازه نمي

    1.ان بدهيمروش، سر سازگاري نش

  الخروج بودن من  مسئله ممنوع

                                                           
 .297ص همان، او به تنهايي يك امت بود. . 1
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ها به عنوان افشاگري سندي را منتشر  [در مورد اينكه يكي از روزنامه
ام و بعداً  الخروج بوده مخلوع ممنوع كرده است كه من در زمان شاه

ند كه داده شد كه شاه موافقت ك به شريف امامي …اي توسط آقاي  نامه
كنم  خارج شوم، براي روشن شدن اذهان عمومي عرض مي من از ايران

پردازند و  سازند و مي ها مرتب همه روزه مي كه] بله، از اين جور حرف
دانم بايد كه به همه اينها توضيح داد يا اينكه ملت ما فهميده است  من نمي

  است. اي مسئله ساده خورد. اين مساله، كه اين مسائل از كجا آب مي
و  ي در پي مراجعه مسلمانان مقيم هامبورگاهللا ميالن مرحوم آيت

دعوت كرده بودند كه من به عنوان عالم ديني به آنجا بروم. در  آلمان
داشتم  هاي موثري كه در ايران دليل فعاليته من در آن موقع ب 1343سال 

خواستم از ايران بروم، هر چند در همان موقع خطرات زيادي  خودم نمي
كرد، اما گفته شد كه يك وظيفه است بايد برويد. براي  مرا تهديد مي

 تواند يك پايگاه خوبي باشد زيرا مسجد هامبورگ اينكه آنجا مي
ارتباط  …نهاده شده بود و اگر مسجدي است كه بدست روحانيت بنا 

كردند. از  هاي آن موقع اقدام مي گرفتند از طريق برخي از دولتي نمي
در آن موقع از طريق او اين اقدامات ي اهللا خوانسار آيتجمله كساني كه 

بودند كه من بايد بود. ايشان به او گفته  آقاي شريف امامي كردند، را مي
براي اداره امور آن مسجد از طرف روحانيت بروم، گذرنامه به من 

دهند، اقدام كند كه گذرنامه بگيرد و چون حساسيت رژيم روي من  نمي
حتي خودش جرات نكرده بود مستقيماً اين كار  زياد بود، شريف امامي

مخلوع معدوم در  د رفته بود با شاهاي بو را بكند. با اين كه يك كار ساده
ميان گذاشته بود و جرات نكرده بود، بعد از اينكه صحبت كرده بود، باز 

اش نوشته است  به شهرباني بگويد كه به من گذرنامه بدهند. حتي در نامه
ام و شاه هم گفته است عيبي ندارد و در حقيقت آنها،  كه من به شاه گفته

ي در آن موقع داشتند، موافقت اهللا خوانسار ي كه با آيتدر رودربايست
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كردند كه من از ايران خارج بشوم. اين راهي بود كه بتوانم من از ايران 
گونه  اينكه هيچ بيرون بروم و به وظايفي كه در آنجا داشتم بپردازم. بي

يايد. به همين جهت گونه تغييري در كارهاي من بوجود ب تعهدي و هيچ
به محض اينكه من به آنجا رفتم كارهايم در همان مسير خودم مسيري 
كه براي ادامه درگيري و مبارزه با رژيم فاسد شاه بود ادامه دادم و مسجد 
را به صورت يك كانون فعال درآوردم، دانشجويان مسلمان را متشكل 

و اتحاديه  هاي اسالمي دانشجويان مسلمان كردم و اتحاديه انجمن
اي از برادرها بوجود  هزبان را با همكاري عد فارسي هاي گروه انجمن

توانستم  آورديم و فعاالنه حركت كرديم و پنج سال كه من آنجا بودم نمي
دانستم اگر به ايران بازگردم باز هم  به ايران بيايم براي اينكه مي

ناچار  49ه همين دليل بعد از اينكه من سال الخروج خواهم بود. ب ممنوع
الخروج شدم، البته آنها  شدم سفري به ايران بيايم از همان موقع ممنوع

كردند كه بايد مرا بازداشت كنند ولي بعد گفته بودند كه اگر او را  فكر مي
افزايد پس بهتر است او را  بازداشت كني اين بر شخصيت اجتماعي او مي

 ن درجه اول ساواكمسئوالاين حرفي است كه يكي از  باز داشت نكنيم.
ز آقاياني كه اآلن هست گفته بود و مرحوم استاد اآن موقع به يكي 

اهللا عليه از قول او براي من نقل كردند ولي ناقل اصلي  رحمت مطهري
ه در هنوز هم هست، البته باز هم مرا به ساواك بردند و تذاكراتي ك

ها هست؛ بعد هم باز نتوانستند در برابر كارهايي  ساواك بوده در پرونده
مرا بازداشت كردند  54تفاوت باشند و در سال  كه من اينجا داشتم بي

هايي كه براي هر كسي كه بخواهد  ولي در آنجا هم ما توانستيم با شيوه
   1نيم.مبارزه مخفي بكند وجود دارد، خودمان را از چنگ آنها خالص ك
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   پاسخ من به اتهامات وارده به حزب جمهوري اسالمي

هاي گوناگون بوده و هست.  ] داراي جنبهانتخابات [مجلس خبرگان
اصلي است و در خور اين انقالب ة مهم آنكه به نظر ما جنبة يك جنب

ز كساني كه حق راي دادن است، همان طور كه ديديم اكثريت عظيمي ا
خاست و از  اي كه از درون آنها برمي داشتند با شوق و عالقه و با انگيزه

گرفت، حركت  گرفت و از آگاهي آنها ريشه مي ايمان آنها سرچشمه مي
گيري تا  هاي راي ها و به سوي حوزه ها به سوي صندوق كردند از خانه

ها  نعكس كنند و به صندوقآنچه را به آن معتقد بودند در راي خودشان م
زيبايي بود از جنبش و حركت اسالمي ة ين از اين نظر جلوابريزند و 

عظيم مردم ما و نويدبخش براي آينده؛ چون وقتي مردمي عادت ة تود
هايي براي اين  كردند كه در سرنوشت خودشان دخالت كنند و صحنه

مردم،  خود با كمك همين دخالت پي در پي به وجود آورديم، خودبه
توان ساخت؛ بنابراين، انتخابات از اين نظر از ديد من  بهتر را مية آيند

گيري و چه  بسيار جالب و مثبت بود، ولي همين انتخابات چه قبل از راي
هاي تالش مردمي را كه تازه  ها و عيب گيري نواقص و نارسايي موقع راي

ايفا بكنند  خواهند اند و مي چنين نقشي را براي خودشان احساس كرده
داشت؛ مردمي كه تازه دارند تمرين آزاد زيستن و از حقوق خود آزادانه 

  دهند. دفاع كردن را انجام مي
شنيديم كه  ديديم و مي به اين ترتيب بود كه در ايام انتخابات مي

كنند و مجامع انتخاباتي و تبليغاتي احياناً با  اوراق انتخاباتي را پاره مي
شنيديم و شايد هم گاهي  شود، اينها را مي رو مي بهمزاحمت و درگيري رو

داد، بايد جلوي آنها  ديديم. اينها همان منكراتي بود كه نبايد روي مي مي
و قشر معين نبود، در  را بگيريم؛ ولي اين منكرات، مخصوص يك گروه

هاي سياسي مختلف و در قشرهاي مختلف جامعه بوده است. آنچه  گروه
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هاي سياسي  لي تلخ و ناپسند است اين است كه بعضي از اين گروهكه خي
ها را مخصوص مردم متدين و آنهايي  ها و ناروايي كوشند اين نارسايي مي

فراوان دارند و مخصوص ة كه نسبت به اين انقالب عشق و عالق
؛ اين دروغ و امثال اينها معرفي كنند هواداران حزب جمهوري اسالمي

  است و خيانت است.
ها كه حاال اين قدر  هاي مستند داريم كه همين گروه ما گزارش

كه  كنند خودشان و اعضايشان (چون حزب جمهوري اسالمي جنجال مي
هنوز كارت عضويت رسمي براي اكثريت صادر نكرده، اينها بيشتر 

اند؛ بنابراين، اين كارها را هر  كردههواداران هستند) از همين كارها 
هواداران  خواهد اين گروه خواهد انجام داده باشد، مي گروهي كه مي

حزب جمهوري اسالمي باشد، هواداران روحانيت مبارز باشد، هواداران 
هاي سياسي ديگر باشد، از طرف هر گروهي كه اين كارها سرزده  گروه

انقالب مردود و محكوم است؛ اما هرگز اين باشد، از نظر منطق اين 
زيباي اصيل ة هايي بخواهند چهر شود كه گروه رويدادها مجوز آن نمي
ما و براي بسياري از ة فراواني دارد، براي همة اين انتخابات را كه جاذب
  ها نازيبا جلوه بدهند.  هستند، با اين وسيله كساني كه در خارج ايران

اين ة ] نظرمان را دربار16/5/58سه شنبه [ة ستانم در مصاحبمن و دو
قبيل كارهاي ناروا اعالم كرديم و خواستيم كه مردم از اين كارها 

شود؟ كي  خواهيم فوراً عملي مي خودداري كنند؛ ولي مگر هر چه ما مي
ة خواهند، هم مي يك گروه هالً و در كدام جامعه است كه هر چگفته اص

قابل توجه اين است كه ببينيم اگر در روز ة ردم عمل كنند؟ مسئلم
اي به نفع كانديداهاي حزب  هاي راي عده گيري و در كنار صندوق راي

كردند، ببينيم چرا  كردند، تشويق مي جمهوري و موتلفين آن اظهاراتي مي
خواستند در انتخابات خيانت كنند؟ يا نه،  كردند؟ آيا مي اين كار را مي

كرد ولع داشته باشند كه هر چه  ق و شور حماسي، آنها را وادار ميعش
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بيشتر كانديداي مورد قبول خودشان انتخاب بشود. خطايي بوده، اشتباهي 
بوده، نبايد باشد؛ اما اين را ديگر بد تفسير نكنيد. اين را به صورتي غير 

ر از آنچه هست وانمود نكنيد. ما به سهم خودمان خواهيم كوشيد كه د
هاي بعدي هست با  اي كه ميان اين انتخابات و راي دادن فاصله

ها، با نشريات و با مقاالت، مردم  شريف انقالبي،  ها، با سخنراني مصاحبه
حماسي خودمان را براي آشنايي نسبت به اين كمبودها و خطاها و پرهيز 

تر و  نزهتر كنيم و اميدواريم انتخابات آينده، از اين نظرها م از آنها آماده
كنيم از اين  هاي مخالف توصيه مي تر صورت بگيرد و به گروه جالب

برداري غلط به زيان انقالب، به زيان اين ملت انقالبي و  رويدادها بهره
هايي كه در اين انتخابات اكثريت را به  همچنين به زيان حزب و گروه

ما خطري آورند، انجام ندهند. خود اين نوع سوءاستفاده به نظر  دست مي
 20نفر و  4بزرگ است براي اين انقالب، و خطر اين از خطر آن دخالت 

  تر است. نفر در اين طرف و آن طرف بسيار بزرگ
اگر منظور ابطال با اين نوع تخلفات جزيي در گوشه و كنار است، 
تصميمش با هيئت اجرايي انتخابات و انجمن نظارت است و براي اين 

ترين  آنها صالح د الزم در اختيار آنهاست.تصميم ضوابطي هست و اسنا
باره اظهارنظر كنند، ولي نظر شخصي بنده اين  گروهي هستند كه در اين

انتخابات منزه  است كه اگر چهار بار هم االن انتخابات را تجديد بكنند،
توانيم انتظار داشته  ها را، در اين مرحله كه هستيم، نمي از اين نارسايي

  1باشيم.
در يك جريان به اين تكامل برسيم؛ تكامل ناگهاني مگر ما بايد 

اي دفعتاً به يك كمال اجتماعي برسد؟  شود؟ آيا ممكن است جامعه مي
ها كه خواستار اين هستند، خوب  ممكن نيست و به نظر من اين گروه
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هاي  است اول روشن كنند كه چرا خودشان مرتكب اين انحراف و لغزش
 جمهوري اسالمية ه از اسناد آن را روزناماند كه يك نمون مستند شده

اي است مستند از يك  ] منتشر كرده است؛ مطالعه بفرماييد، نامه17/5/58[
مسئول در يك انجمن نظارت، خطاب به وزارت كشور با ذكر نام و 
خصوصيات كه در اختيار عموم گذاشته شده است؛ جواب اينها را 

اول انتخابات كه ايشان عضو حزب ة يكي از مسئوالن درجبدهند. 
است، ايشان در يك  هم نيست و عضو نهضت آزادي جمهوري اسالمي

] 13/5/58ها بوده در روز شنبه [ مجمع رسمي كه صحبت از اين دخالت
اين اشكاالت هست،  خودش اظهار كرده كه به ما وقتي اطالع دادند كه

رفتيم از نزديك پنج مورد را پيدا كرديم، از اين پنج مورد، سه مورد 
هاي معترض بوده است كه مستند است و دو مورد  مربوط به همين گروه

مربوط به هواداران حزب جمهوري اسالمي است كه به تعبير خود آنها 
انتخاباتي در  ةغير مستند بوده است و آن دو مورد يكي اين بوده كه حوز

يك مسجد بوده است و در آن مسجد پوسترهاي تبليغاتي حزب از قبل 
اينها اين بوده كه پوسترها را آن ة به ديوارها نصب شده بوده است. وظيف

اند و در مورد ديگرش در جاي ديگر اين بوده كه يكي  روز بكنند، نكنده
اي موتلف از اين اوراق كوچكي كه اسامي نامزدهاي اين حزب و گروه

روي آن بود در آنجا افتاده بود، از انجمن نظارت سوال كرده بودند كه 
اند كه يك نفر ليست را با خودش آورده كه از  اين كجا بوده است، گفته

  رويش بنويسد و اينجا انداخته و رفته است.
اي بوده كه ايشان در آن روز، از تخلف حزب جمهوري  اين دو نمونه

هاي رسمي كه  رسمي بيان كرده است. گزارشة در يك جلس اسالمي
اينها هست و ملت ما در برابر هياهوهاي تبليغاتي هم مصونيت پيدا كرده 

تر است؛  فهمد هر جا كه جنجال شديدتر است، توخالي است و مي
گويم  اعتمادش را به آنها از دست داده است؛ ولي با كمال صداقت مي
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دارم و  ي كه در ارتباط با روحانيت مبارز تهرانمسئوليتابطه با چه در ر
ي كه در حزب جمهوري اسالمي دارم، هر وقت مسئوليتچه در رابطه با 

هاي مربوط به دوستان ما و كساني كه در  داليل مستند كافي بر دخالت
يرفت و اين راه با ما هستند ارئه كنند، صميمانه و صادقانه خواهيم پذ
ابطال ة براي جلوگيري از آن، حداكثر تالش خواهيم كرد؛ اما مسئل

انتخابات به خاطر چنين مسائلي كه نقش كمتر از يك درصد دارد و در 
ميزان آراء و نامزدهاي انتخاباتي برنده با نامزدهاي بعدي، ة حالي كه فاصل

  1امد.انج هاست، بنابراين اينها به ابطال نمي خيلي بيش از اين حرف

   هاي تبليغاتي حزب جمهوري اسالمي اعتراض به عكس

باز هم من نظر مخالف دارم. اينجا هم آوردند، ولي  2در مورد عكس
تكثير كنند. گفتند مثل اينكه  من گفتم كه در اينجا تكثير نكنند، در قم

در حقيقت آن دفعه اين كار را اند]؛ منتها بايد بدانيد كه  مدرسين [بوده
ديگر كردند و حزب براي اينكه اين كار خصوصيت پيدا  اول يك گروه

نكند، آمد اين كار را كرد؛ يعني از اختصاص انداخت. در خبرگان، اول 
يك گروه ديگري كه ده نفر انتخاب كرده بودند، يادم نيست كه كدام بود 

عكسي را كه در  -با هم متفق شده بودند  گويا آن گروه پنج حزبي كه -
را  را گذاشته بودند و در طرف ديگرش امام يك طرفش آقاي طالقاني

آمده بودند در حزب چنين چيزي را گفته بودند و  3،چاپ كرده بودند

                                                           
 .293 ، ص1 ي، جبهشت اهللا شهيد دكتر سيد محمد حسيني هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1
 اي بود كه معتقد بودنـد كـه حـزب جمهـوري اسـالمي      اعتراض عده اين پاسخ در. 2

شـد كـه در    چسبانده و آن موقع هم همه جا مشاهده مي هميشه خودش را به امام
 در كنار هم هست. فارسي الدين ها عكس امام و عكس آقاي جالل خيابان

مقصود سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، سـازمان فجـر اسـالم، انجمـن اسـالمي      . 3
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آنها به خاطر اينكه اين كار انعكاس [بدي] پيدا نكند آمدند و مثل آن را 
انجام دادند و عكس آقا را گذاشتند باال، عكس نمايندگان را گذاشتند 

گفتم كه اين كار خوب نيست و موكداً  پايين؛ ولي من در عين حال مي
 هم گفتم. اين دفعه هم گفتند كه از اين پوسترها هم براي آقاي بني صدر

. به هر حال اينها ي آقاي فارسيهم برا 1،چاپ شده، هم براي آقاي مدني
  كار درستي نيست؛ صحيح اين است كه اين كارها نشود.

ام.  هم من چندين بار تذكر موكد به روزنامه داده در مورد روزنامه
كنم؛ آيا  دانيد كه االن من اينجا در دبيرخانه با شما كار مي خود شما مي

ظر به جزئيات كار تك تك شما باشم؟ يا حتي ممكن است كه من نا
آيا ممكن است كه ناظر به جزئيات كار يك يك  آقاي امير خليلي

همكاران باشد، از تلفن و طرز برخورد و ...؟ ممكن نيست. كار وقتي 
آيد. به نظر من  شود حد نظارت مستقيم پايين مي گسترده و جمعي مي

به خودسازي مستمر تبديل شود؛ من خودسازي  [در اين حال] بايد

                                                                                                                  
  اسالمي است. انقالب معلمان، نهضت زنان مسلمان و سپاه پاسداران

اهل كرمـان كـه وزيـر دفـاع،      افسر نيروي دريايي 1308، متولد مدني دريادار احمد. 1
بعد از پيروزي انقـالب اسـالمي بـود.     فرمانده نيروي دريايي و استاندار خوزستان

ملي مطرود رژيم بود و ة قبل از انقالب به عنوان يك افسر مبارز و متمايل به جبه
پيروزي انقالب مورد توجه قرار گيرد و مقاماتي  سبب آن شد كه بعد از همين امر

را كسب كند و در جريان برگزاري اولين انتخابات رياست جمهوري خود را نامزد 
راي  2224554راي  14146622زياست جمهوري كند. در آن انتخابات از مجموع 

به دست آورد و نفر دوم شد. اين آراء بيشتر متعلق بـه اسـتان كرمـان و همچنـين     
را در وجـود   ها و مردمي بود كه به طور سنتي راه حل مشكالت ايـران  روكراتبو

و ... در  يافتند. به تدريج و پس از افشاي اسنادي از سفارت امريكـا  مردمي مقتدر مي
ناگزير به ترك ايران شد و در خارج كشور عليه جمهـوري اسـالمي بـه     1359سال 

ت و در يك مصاحبه راديديي با راديو بي.بي.سي علناً اقرار به دريافت فعاليت پرداخ
  كرد. امريكا بري سرنگوني جمهوري اسالمي )CIA( سيا وجوهي از سازمان
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كنم راه عالج اين است كه اگر ما  دانم. من فكر مي مستمر را راه عالج مي
كه به اصطالح به عنوان كساني كه بايد بيشتر در حزب نقش داشته 

  1باشند، در رفتار خودمان اين امور را رعايت كنيم.

  مچسبان نمي من خودم را به امام

برم كه يك بار يك  كم نام مي من اين قدر در سخنانم از امام 
ام، بعد از من پرسيدند كه تو در تمام مصاحبه  مفصل اينجا كردهة مصاحب

حتي يك بار هم نام امام را نبردي، كه خودش اين سوال و جواب را هم 
استه باشند كنم كه امام خو نوشته است. من گفتم براي اينكه من فكر نمي

  كه اخالق ما و روابط ما مثل گذشته باشد. 
كنم، خيلي خيلي كم، يا  هايي كه مي ايد كه من در صحبت البد ديده

خواهد اظهار ارادت به اين استاد و رهبر بكنم،  شايد كمتر از آنچه دلم مي
  ام. اظهار ارادت كرده

 ه امامخوب، اگر ما اين طور عمل كنيم، كه ببينيد ما خودمان را ب
خواهيم اين  خواهيم از اين راه وارد بشويم و اصالً نمي چسبانيم و نمي نمي

حالت زنده بماند؛ شايد اين بتواند اثر بگذارد. من بيشتر به استمرار و گسترش 
  باشد. كنم شايد آن بتواند راه عالج دهم و فكر مي يك ساخت اخالقي بها مي

شما دو ماه و چند روز است كه با من در پرسم:  حاال من از شما مي
هايم گفته باشم كه من  كنيد، هيچ شده كه در صحبت اينجا همكاري مي

  آيد؛ اگر هست شما به من بگوييد. فالوده خوردم؟ من يادم نمي با امام
كنم اين را بايد در عمل نشان داد. خالصه، عمل صالح  من فكر مي

  2واند سازنده باشد.ت بهترين الگوست و مي
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  هاي داخل و خارج براي بد نام كردن  توطئه

طبق اطالعاتي كه به من رسيده، امپرياليسم جهاني و صهيونيسم 
تالش خود را به كار بردند تا ة جهاني در طول يك سال و نيم اخير هم

هايي كه پايگاه مردمي و اجتماعي  روحانيت، به خصوص افراد و چهره
پر اعتماد ة شديد تبليغاتي قرار بگيرند و رابطة رد حملنيرومند دارند مو

دانيد بدخواهان انقالب  ميان مردم و آنها سست شود. همان طور كه مي
 هاي در داخل برخورداند؛ در خارج، از همفكري و همكاري افراد و گروه

همچنين از همكاري برخي از ضد انقالبيون فراري برخوردار هستند. 
هاي رژيم گذشته در داخل و خارج و  يمانطبيعي است كه هم پ

كنند؛ چون اين  هاي ضد اسالم در خارج و داخل با هم همكاري مي گروه
ها براي پيشرفت مقاصدشان استفاده از هر دروغ و تهمتي را جايز  گروه

خواستند  شمارند و فعاليت اينها در طول اين مدت آن طور كه مي مي
هاي  كنند پيوند ميان مردم و چهره نتيجه بخش نبوده است. وقتي حس مي

اين ة دارتر از اين است كه بازيچ روحاني و مسئول استوارتر و ريشه
  اند. ها قرار بگيرد، به سراغ يك هجوم تبليغاتي جديد رفته توطئه

اطالعات جديدي اخيراً به من رسيده است كه اينها در داخل و 
هاي  د تا با عكسبينن خارج، تدارك يك هجوم تبليغاتي شديد را مي

مونتاژ شده اين هجوم را آغاز كنند؛ به عنوان مثال عكسي از من در دفتر 
اند و با اينكه در دفتر كارم هيچ عكسي از كسي وجود  كارم برداشته

اند؛ البته  را در پشت سرم در عكس مونتاژ كرده نداشته بود، عكس شاه
ن آشنا هستند مسخره است، ولي كساني كه از نزديك با مة اين براي هم

انگيز است. يا نوارهايي  انگيز و وسوسه براي كساني كه دور هستند سوال
اند و نوار  اي در آن وارد كرده اند و چند كلمه از سخنراني من گرفته
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 1اند. يا اخيراً گزارش دادند كه نواري از ربيعي جديدي به وجود آورده
هاي او مطلبي بوده و يا اينكه  ند كه در حرفا معدوم، ضبط كرده

  اند كه براي خود من روشن نشده است. چيزهايي به آن اضافه كرده
كنند با پافشاري  ما روي حفظ  به طور كلي كساني كه حس مي

و در خط اسالم اصيل و  اصالت و هويت اسالمي انقالب در خط امام
انقالب اسالمي ة هاي جامع مسئوليتينكه انقالبي و با پافشاري ما روي ا

عناصر مومن و متعبد و متعهد به اسالم و داراي پايبندي عملي به  بايد با
روند. اينها در اين  اسالم باشد با پافشاري ما كساني از دايره بيرون مي

  2اند. اي از آنها را به من داده ها سهيم هستند، حتي اسامي عده توطئه

  دالرميليون  56سرنوشت 

اش  هايي است كه هر جور هم درباره ببينيد اين هم از آن مسئله
گردد كه در آن، يك  جواب بدهي مثل اينكه ضد انقالب در جواب آن مي

چيز پيدا بكند تا باز از آن يك بهانه تازه درست كند. در يكي دو هفته 
قبل كه از من سوال شده بود و در پاسخ گفته بودم كه در جريان 

آيد اين چيزي نيست كه آن  يك كشور از اين مسائل پيش مي معامالت
بي بي سي و  - كنند. دشمن و صداي امريكا قدر روي آن كار مي

كنند و بلندگوهاي داخل نيز همين  صداهاي صهيونيستي روي آن كار مي
 56طور بعد شنيدم ضد انقالب آمده گفته است كه بله فالني گفته است 

را روي مبلغ  "چيزي نيست"دالر كه چيزي  نيست و يعني اين ميليون 
برده است. اين را ملت ما بايد بدانند كه خصلت اينها اين است كه به 

شود بجاي اينكه گوش بدهند و ببينند كه چه است و  حرفي كه زده مي
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كنند كه بتوانند  گردند ببينند كه يك چيز پيدا مي مطلب را بفهمند باز مي
انور بدهند، مسئله اين است كه اين خريد بوسيله وزارت دفاع روي آن م

و از طريق ارتش انجام گرفته و مسئول اين خريد يك سرتيپي بود كه از 
نظر قضايي هم بودن او در آن قسمت صحيح نبوده ولي به اصرار 
مسئوالن ارتشي و با توجه به شرايط جنگي، خوب ايشان در آن سمت 

در زمان اين شخص انجام گرفته و موضوع  كرده، اين خريد كار مي
اي نيست و مربوط به چند ماه قبل است و ايشان االن بازداشت است  تازه

شود. همه كساني كه در اين جريان  و مسئله دارد رسيدگي مي
1اند مورد بازجويي قرار خواهند گرفت. اندركار بوده دست

 

ه بازداشت شده است من با عنوان نگفته بودم كه يك تيمسار در اين رابط
دهند، گفته بودم كه يك تيمسار  متاسفانه هميشه خبرنگارها با دقت خبرها را نمي

كه مسول تداركات و خريدها بطور كلي در آن زمان بود. او در رابطه با اتهام 
باشد و طبيعي است كه در اين رابطه هم مورد تعقيب قرار  ديگري بازداشت مي

چند نفر ديگر هم بازداشت شدند و بر طبق  خواهد گرفت، عالوه بر اين
گرفته  گزارش همان حيدري هم بازداشت شده است و بخشي از پول ايران

اند  ها را توانسته شده و بخشي از آن كاالها همچنين، و بخشي ديگر از آن پول
ر حال ه در جايي ديگر بلوكه كنند و حاال هم دنبال بقيه مطلب هستتند، به

  2بايد با قاطعيت و سرعت تعقيب شود. رمي است كه پيش آمده وج

  هاي نظام  در حمله به شخصيت و اروپا انگيزه مطبوعات امريكا

معموالً چند نوع سياست دارند يكي از  و اروپاي غربي امريكا
است هر وقت موجي نيرومند در يك منطقه  هاي سياسي آنها اين شيوه

                                                           
 .846اي بر جاودانه تاريخ، همان، ص  ، اسطورهشهيد بهشتي. 1
 .908همان، ص . 2
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بوجود بيايد بكوشند تا سوار آن موج بشوند و به سمت هدف و مقصود 
ما،   و منافع خودشان آن موج را به پيش ببرند. در رابطه با انقالب اسالمي

پيروزي  به دو سال مانده ياينها عيناً همينطور رفتار كردند. تا حدود يك
همه توان جلوگيري با  بايد از رشد انقالب در ايران شيوه آنها اين بود كه

از حدود دو سال به پيروزي مانده  .كنند و اين انقالب را سركوب كنند
ثمر است آمدند و بر آن شدند كه يا  احساس كردند سياست سركوب بي

هاي مردم را به  ها عشق ها و شوق كانال انحرافي بوجود آورند و گرايش
اين كانال انحرافي سوق بدهد و اميدوار بودند كه در آن كانال سمت 

را هم بتوانند حفظ كنند و سلطنت راهم حفظ بكنند و  انحرافي حتي شاه
آنكه سياست سركوب را به آن شكل  منافع خودشان را هم حفظ بكنند بي

هم  وسيع ادامه دهند. حدود يكسال به پيروزي انقالب مانده ديدند اين
  شود. نقش قاطع مربوط به جناح مسلمان است. نمي

مسموم رفتند و آن اينكه بكوشند تا با انقالب ة در اين موقع سراغ شيو
را  دمساز بشوند، اما به اين صورت كه نام اسالم و ظواهر اسالمي  اسالمي

در اين انقالب بپذيرند اما آن محتواي كوبنده و توفنده و ويرانگر و آغازگر 
جديد و نظام جديد را از آن بگيرند. بنابراين شروع كردند به ارتباط  دوره

كردند در اين انقالب موثر هستند و اين  گرفتن با همه كساني كه فكر مي
ارتباط را تا موقع پيروزي ادامه دادند پس از پيروزي هم ادامه دادند. بدان 

  برسانند.  اميد كه بتوانند اين شيوه سوم را به ثمر
كردند  گراها به حكومت فكر مي با وارد كردن عناصري از ملي اينها

ها  راه براي اين شيوه هم باز است. ولي در اين برخوردها و تماس
برخورد كردند به يك جبهه سخت مقاوم كه پايش را توي يك كفش 
كرده بود و كرده است و در آينده هم پايش توي يك كفش خواهد بود، 

الب بايد صددرصد مستقل باشد و ثانياً هويتش گفت اوالً اين انق كه مي
  باشد.   بايد صددرصد اسالمي
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انقالب به تمام معناي مستقل و اسالمي، خيلي پرمعناست. اين به 
معني آغاز يك دوره جديد در دنيا است. اين به معني بر هم زدن همه 

  ها و اقماي آنها در دنيا پياده كرده بودند.  معادالتي است كه ابرقدرت
هاي  اين به معني برآشفتن خواب همه كشورهاي جهان سوم و ملت

  مستضعف است. 
و بخصوص اين به معني آن است كه خاورميانه، صهيونيسم را از 
درون خودش دفع خواهد كرد و امپرياليسم را به آنطرف درياها خواهد 

روز مرگش فرا برسد. البته اين را هم  اهللا شاء انفرستاد تا در آنجا هم 
بگويم كه اين جناح سخت مقاوم پايش را توي يك كفش كرده بود كه 

باشد، تا قبل از تشكيل مجلس   بايد اين انقالب كامالً مستقل و اسالمي
توانند پيروز  كردند مي اين مسئله آنقدرها جدي نبود، باز فكر مي خبرگان

ا در مجلس همين بشوند با تشكيل مجلس خبرگان و اينكه اكثريت ر
جناح تشكيل داده بودند و اينكه قانون اساسي در اين خط تصويب شده 

  دارد.  را بر آن داشت كه به جنگ اين جناح بيايد با آنچه در توان بود، امريكا
پس از سقوط دولت و اينكه عمالً اختيارات بيشتر و قدرت بيشتري 

نگ را شديدتر كرد. و پس از آنكه در دست اين جناح قرار گرفت اين ج
تشكيل شد با اكثريت قاطعي كه در اين خط   مجلس شوراي اسالمي

هم سركار آمده كه قاطعانه در اين خط  است و دولت آقاي رجايي
كند اين حمالت آنها به اوج رسيد و عليه همه افراد و نهادهايي كه در  مي
  كنند جنگ تبليغاتي شديدي را دنبال كردند.  خط كار مي اين

يك نفر سازمان نيست كه در اين حمالت هدف قرار نگرفته باشد 
  بلكه نهادهاي انقالبي شديداً هدف هستند. 

راستش اين است كه اينجا نه شخص مطرح است و نه حتي يك 
ه و صددرصد مستقل از بيگان  سازمان. در اينجا يك خط اصيل اسالمي

مطرح است. بايد اين  هاي اسالمي  همراه با پافشاري قاطع روز ارزش
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بريم و براي ما  اي به سر مي خط را كوبيد. و ما االن در يك چنين دوره
كننده است هر قدر امپرياليسم جهاني، صهيونيسم جهاني،  بسيار خوشحال

براي  تر خواهيم بود، امپرياليسم سرخ جهاني بيشتر با ما بجنگد خوشحال
 ايم اصالت اسالمي اي است براي اينكه ما توانسته اينكه اين خود نشانه

   1خودمان را بيشتر حفظ كنيم. 

   زنند مثل عقرب نيش مي

خداوند نعمتي به من ارزاني داشته و آن اين است كه در سطح دنيا 
آگاه خوردگان و يا مزدوران  دشمنان فريب دشمنان و حتي در سطح ايران

ها  اند آنقدر درباره من در تلويزيون خواسته گفته به من هر چه دلشان مي
گويند و بد  در مجالت و نشريات بد مي و آمريكا و راديوهاي اروپا

ها و بلندگوها  نامه ها و شب نويسند و آنقدر در داخل ايران روزنامه مي
اي از  ولي من به هر گوشه 2كنند پاشي ميدرباره من الي ماشاءاهللا سم

و چه در شهرها با مهر و عطوفت و لطف  روم چه در تهران مي ايران
ها كه  ها، در يكي از يادداشت شوم. در يكي از سخنراني رو مي همردم روب

                                                           
 . 1066-1064اي بر جاودانه تاريخ، صص  ، اسطورهشهيد بهشتي. 1
نيـز در بيانـات    آنچنان بود كه حتي حضرت امـام  اهللا بهشتي تبليغات سوء عليه آيت .2

كند: ايـن آقـاي بهشـتي مسـلمان، متعهـد،       خويش به اين مسئله اينگونه اشاره مي
ديدي كه دو نفر آدم به هم  نشستي، مي مجتهد، اين چه كرده بود كه تو تاكسي مي

اي مـرگ بـر او    د يك حرفشان فحش به اوست؟! تو اجتماعات، يك دستهرسن مي
گفتند]. خوب، شما ببينيد چه ظلمي [بود] بـه يـك    [مي» را تو كشتي طالقاني«كه، 

هايي اين  همچو موجود فعالي، كه مثل يك ملت بود براي اين ملت ما با چه حيله
رفته است كنار ولي اينها بدانند كه با رفتن  خواستند بيرون كنند. خوب، حاال را مي

فهمند كـه شـما    شود مردم بيشتر مي اين و آن و آن و آن، خير، مسائلشان حل نمي
 ). 18، ص 15، جخواستيدچه بكنيد. و (صحيفه امام چه كاره بوديد و مي
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د گوين به دستم رسيده بود نوشته بودند كه گروهي بر عليه شما دروغ مي
ها را به مردم  كنيد و حرف كنند شما هم سكوت مي و سمپاشي مي

شود كه مردم دچار سردرگمي شوند. درست  گوييد و اين سبب مي نمي
شود  اش گفته مي است انسان وظيفه دارد اگر دروغي و خالفي درباره

توضيح بدهد؛ ولي پاسخ من به آنها اين است كه تجربه به ما نشان داده 
ميمانه و مخلصانه به اين مردم خدمت كنيم. نه به خاطر است اگر ما ص

تشكر از مردم بلكه به خاطر رضاي خدا خدمت بكنيم؛ خداوند اينقدر 
فرستد و كيد دشمنان را  بيند و آنها را مي سپاهياني دارد كه چشم شما نمي

  كند.  باطل مي
نوشته بودند كه اي پس از سخنراني من يادداشت  عده در بندرعباس

فالني ما را ببخش. ما پشت سر تو بدگوئي كرديم و حاال هم در اولين 
هاي آنها را فهميديم براي اينكه مقداري از  ديدار، مقداري از دروغ

 هاي آنها مربوط به رفتار تو بود. در همان ديدار فهميدم كه دروغ دروغ
  گويند.  مي

د. چرا اينقدر درباره خانه انتقاد اگر داريد بكنيد؛ ولي راست بگوئي
كنيد] درباره  پراكني مي شوم [شايعه من، درباره ماشين من كه سوار مي

دارد. من اصالً سيگار  2همسر آلماني[بهشتي]  گفتند: مي 1همسر من
زير سيگاريش طالست. گفته بودند اين با  : [بهشتي]گفتند كشم مي نمي

ك ربع ساعت راه بروي تا شوي بايد ي اش وارد مي ماشين كه از در خانه

                                                           
 ار فاني را وداع گفت. د در تهران 1379الشريعه مدرس، در سال  مرحومه عزت. 1

البتـه بايـد   "گويـد:   در پاسخ به ايـن شـايعه نـاروا، چنـين مـي      همسر شهيد بهشتي. 2
ها من را به عنوان زن آلماني بـه آقـا    اي را عرض كنم تا روشن بشود. خيلي مسئله

ايـي  نسبت داده بودند ولي ما با هم دختر خاله و پسر خاله و دختر عمه و پسـر د 
 "سالگي با هـم ازدواج كـرديم.   24سالگي و من به سن  23هستيم. ايشان به سن 

 ). 34، همان، ص اهللا شهيد دكتر بهشتي (تاريخ شفاهي زندگاني و مبارزات آيت
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تنها افتخار  .كنند ها را تا كي مردم باور مي اين دروغ 1به ساختمان برسي.
اي هستم كه هر چه از دستم برآيد به اين انقالب  من اين است كه طلبه

هاي خدمت پيش  خدمت بكنم و هميشه و هميشه هم خداوند اينقدر راه
  2ها را انتخاب بكنيم. پايمان گذاشته است كه هميشه بايد اين راه

خداوند در تمام مدت زندگي هر خدمتي كه خواستيم بكنيم طبق 
اش عمل كرده است و ما هم عاشق اين خدمت هستيم. اگر تو  وعده

بيايي راست بگويي، انتقاد سالم سازنده، بدون بغض و تهمت و بدون 
 "زنند. نيش ميمثل عقرب "فرمودند:  توهين و بدون نيش زدن كه امام

ها در جمهوري اسالمي آزاد است. من اعالم  انتقاد بدون اين جوشش

                                                           
 .126، ص5گفتارها، ج. 1
تبليغـاتي نيروهـاي    در نظام موجب شـد كـه او مـورد هجمـه     جايگاه شهيد بهشتي. 2

اي، به علت نقش شهيد  اهللا خامنه مخالف قرار گيرد. تيرهاي تهمتي كه به گفته آيت
اگـر بهشـتي را بگيرنـد،    «... از همان دوران نهضت، او را نشانه رفته بـود:   بهشتي

اسـت. از افـراد بـا    چون استخوان و عمق شخصيتش يك استخوان بسيار محكمي 
شود. براي اين كـه بـزرگ نشـود،     استخوان جنبش اسالمي است، خيلي بزرگ مي

نگرفتندش. اما در اطراف او انواع اتهامات را ايجاد كردند، از قبيل ايـن كـه آقـاي    
دانـم از ايـن    بهشتي ضد تشيع است وهـابي اسـت، ضـد حجـاب اسـت ... نمـي      

عنـي همـين افكـار روشـنفكرانه. همـان      آميز اسـت، ي  ها، داراي افكار بدعت حرف
زدند، زودتر از همه راجـع   هايي كه راجع به دكتر شريعتي و ديگران هم مي حرف

به بهشتي شروع شد. اين مرد را مورد حمالت شديد تبليغاتي قرار دادند. كوشش 
كردند كه رابطه او را با روحانيت قطع كنند و روحـانيون را نسـبت بـه او بـدبين     

ها را به او بدبين كنند. در اين قسـمت دوم، آن روز بـه    كردند جوان كنند. كوشش
مند شـدند ... امـروز هـم البتـه      ها به ايشان عالقه شدت شكست خوردند و جوان

شود و من به شما بگـويم ايـن شخصـيت بـه      خيلي راجع به ايشان حرف زده مي
دش، سواد خاطر ايمانش، به خاطر صفاتش، به خاطر اخالصش به خاطر سواد زيا

ها اسـت، مـورد ايـن حمـالت      بااليش، به خاطر انديشه روشنش مورد اين تهمت
 ). 139(تشكل فراگير، همان، ص » است.
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كنم؛ هر كس به هر عنوان بخواهد جلوي انتقاد سازنده، يعني همان  مي
جمهوري ة امر به معروف و نهي از منكر عمومي اسالم را در اين پديد

او  اسالمي بگيرد، از راه اسالم منحرف است و به عنوان مسلمان از
  1بيزارم.

  نيرنگ بازي ضد انقالب عليه من 

خواهم از تو طلب  پيش من آمد و گفت: من مي نوجواني در اهواز
عفو كنم. ذهن من را نسبت به تو بدبين كرده بودند  وقتي اين جا آمدي 
در همان برخوردهايي كه با تو داشتم، فهميدم همه آنها كه درباره تو از 

  گفتند، كامالً دروغ است.  هايت مي برخورد و كار و ارتباطنظر كيفيت 
كند. چند وقت قبل  بعد گفت: دشمن درباره شماها نيرنگ بازي مي

اش  به خانه پيرزني رفته بودند و برق خانه هاي فقيرنشين اهواز در محله
دستور داده است برق  را قطع كرده بودند. بعد به او گفته بودند كه بهشتي

  ات را قطع كنند.  خانه
رفتند و سؤاالت  ها مي امروز گزارش دادند كه دو دختر جوان به درِ خانه

گذارند در اين مملكت كار  كردند كه چه كساني نمي يك جوري مطرح مي
گذارد در  كردند كه يعني روحانيت نمي بشود و سؤال را طوري هدايت مي

گيرد. برادران روحاني در چنين جوي كه دشمن اين مملكت كار انجام ب
ها جلوي نقش سازنده آنها را بگيرد،  ها و سمپاشي خواهد با جوسازي مي

مبارزه كنند. يك يك ما بايد مواظب باشيم نسل جوان را به حساب آوريم و 
  صرف آنها كنيم.  ايم وقت آورده بيش از آنچه به حساب مي

، آمدند گفتند: در مدرسه مروي پريروز من در كمال گرفتاري بودم
ها خواستند تو بيايي برايشان صحبت كني. واقعاً گرفتار بودم و كار  بچه

                                                           
 .29/11/1359،  جمهوري اسالمية روزنام. 1
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برد.  داشتم. گفتم: چون نزديك است و از نظر آمد و شد وقت زيادي نمي
شب آن جا خواهم آمد. رفتم تا در ميان اين نوجوانها باشم با آنها سخن 

خبر داشتند و آن جا بودند. آمده بودند تا بگويم، البته برادران ديگري هم 
هاي عزيز پيوند نزديك  به هر حال همه ما سعي كنيم با اين نوجوان

به حساسيت و ظرافت روح  از آنها دور ماندن، كمي   داشته باشيم كمي
توجهي كردن، آنها را در ميدان و صحنه و در دسترس كار دشمن  آنها كم

پاك و پرتوان كه دست  وهاي عزيزِدهد. حيف است اين نير قرار مي
هستيد كه در  مسئوليتدشمن بيفتد و اين ما هستيم و شما روحانيون 

  1سنگيني را بر عهده داريد. مسئوليتاين 

  وضعيت مالي من 

  از من سئوال شده كه آيا ثروتمند و سرمايه دارم؟!! 
ام (از خيلي وقت پيش) كه من نه خودم  مكرر اين را جواب داده

ام و نه هستم. من يك  داري موافق بوده دار هستم و نه هرگز با سرمايه هسرماي
خانه مسكوني دارم كه اگر در قلهك قرار گرفته به اعتبار اين بوده است كه 

 در خيابان ايران اي نزديك ميدان شهدا آمدم اول خواستم خانه وقتي به تهران
خواست به قيمت  متر بود كه صاحبش مي 180اي كه حدود  تهيه كنم خانه

هزار تومان بفروشد. البته قولنامه هم كردم ولي چون صاحب ملك  185
عجله داشت كه پولش را بگيرد و پول كافي نداشتم، در آن مدت كوتاهي كه 

ها  موقعخواست، كه وجه را بپردازم، لذا قولنامه را فسخ كردم. آن  او مي
تر از توي شهر بود. يك آقائي در آن منطقه  زمين در آن منطقه قلهك ارزان

كه فروش  ، خيابان دولتچند خانه ساخته بود نزديك سه راه نشاط

                                                           
 .147، ص هاي شهيد مظلوم دكتر بهشتي انديشه. 1
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ها را  رفت. البته به من محبتي هم داشت. پيشنهاد كرد يكي از آن خانه نمي
توانم فراهم كنم بدهم، بقيه را  زار تومان بردارم، هر چه ميه 190به قيمت 

ناچار شدم به  هم قسطي بپردازم، بدين جهت بود كه من از خيابان ايران
اي كه دارم،  آنجا بروم ولي صرف نظر از اين جزئيات به هر حال جز خانه

  1ندارم. هيچگونه ثروت و دارائي

  زندگي من  شايعه پيرامون محل

واقع اينست كه در مورد زندگي شخصي دوست دارم خودم چيزي 
اي  عهده گيرد. خانه من جاي گمشدهه را جامعه ب مسئوليتنگويم و اين 
داشتم و  شنبه معموالً ديدار عمومي  5هاي  ست كه شبا اي نيست. خانه

آمدند هنوز  دانشجويان و غير دانشجويان و دوستان مختلف به آنجا مي
ت شه 2م روزانه به آن رفت وآمد دارم و چيزي نيست كه مخفي بماند.ه

تواند از طاغوتيان بجا مانده  كنم لذا نمي سال است كه در آن زندگي مي
كردند. اين  آمدند و افشاگري مي خوب بود دوستان ديگر مي 3باشد.

ولي  4.زيبندگي ندارد كه اين قبيل موارد به خود اشخاص محول شود

                                                           
 .149-148، صص3جگفتارها، . 1
 .1032ها، ص  اي بر جاودانه تاريخ، مقاله ، اسطورهشهيد بهشتي. 2
 . 25او به تنهايي يك امت بود، ص . 3
تـوان بـه قاطعيـت وي در اجـراي قـانون اساسـي،        براي يافتن سبب اين اتهام، مـي . 4

هاي مسوولين نظام، اشاره كرد. وي در مـورد   خصوصاً قانون اعالم صورت دارايي
هـاي   ، كه گفته بود؛ بايد صورت دارايـي هور مخلوع، بني صدرجم اظهارات رييس

هـم بـا خـط     بايـد بگـويم، امـام   "تحقيق كنـد، گفـت:    من را، شورايعالي قضايي
وزيـر و   شان را نوشته و فرستادند، فرزندان امام و نخست خودشان صورت دارايي

ــت هــ ــات دول ــه طــور. وقتــي كــه دســتگاه  م همــينهي ي  هــاي قضــايي در زمين
هاسـت كـه جـواب     ي قـانوني آن  هايشان از اشخاص سوال كنند، وظيفه مسووليت



  103 / پاسخي به سكوت :
 

 

ست كه هشت سال است در آن ا  اي كنيد خانه من خانه وال ميحاال كه س
ها بجا مانده باشد. اما  ها و ياقوتي تواند از طاغوتي كنم فلذا نمي زندگي مي

اينكه خانه من در شمال شهرست. خوب باالخره شهر شمال و جنوب 
تر  دارد و آنوقت كه من در آنجا خانه تهيه كردم، زمين در آن محل ارزان

) ولي من حتي در صد تهيه خانه در شهر بودم (خيابان سقاباشي بود و
اي تهيه كردم  خانه پول الزم را نداشتم و با همان مبلغ در اينجا در قلهك

ست شش اطاق دارد ا اي خواستند. بعالوه خانه كه پولش را هم يكجا نمي
   1بود.هاي من  دو اطاق براي فعاليت كه چهار اطاق براي زندگي شخصي و

  هزار تومان از ساواك 150شايعه دريافت ماهيانه 

هايي است كه در آن  اين شايعات مقدار زياديش مربوط به گروهك
موقع از اقدامات ما براي سازماندهي نيروهاي جوان مسلمان عصباني 

ب كنند و بربايند و با توانستند جذ بودند، چون جوانان ما را اينجا مي
ايجاد تشكيالت اسالمي خوب و سودمندي كه داشتيم اينها ديگر 

توانستند جوانان مومن ما را بربايند. عوامل خود رژيم هم كمك  نمي
كنند با اينها در شايعات، براي اينكه هر دوي آنها  كنند و همكاري مي مي

  2فعالً يك جبهه دارند.

                                                                                                                  
جمهوري چه اشكالي در كارش است كـه   كنند مگر رييس بدهند و مردم سوال مي

ظهور و سقوط ضد انقالب،  – 1359(غائله چهاردهم اسفند  "دهد ... جواب نمي
 ).679، ص 1364، ، تهرانري جمهوري اسالمي ايراندادگست

 .1032ها، ص  اي بر جاودانه تاريخ، مقاله ، اسطورهشهيد بهشتي. 1
 ،2ي، ج بهشـت  اهللا شهيد دكتـر سـيد محمـد حسـيني     هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 2
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  گوئيد  كنم كه شما دروغ مي ثابت مي

كه  نشسته در صورتي در خانه علم كنند كه بهشتي هر روز شايع مي
هاي سال مال من بوده است. چند مدت قبل يك نفر راننده  اين خانه سال

اي  كند كه عده اتوبوس كه همسايه ما است در اتوبوس مشاهده مي
كنند كه انقالب شده تا  مخالف و موافق دارند بر سر خانه من بحث مي

گويد  كند و مي فالني برود در خانه علم بنشيند. راننده به آنها اعتراض مي
آيد  گوئيد و با اتوبوس و مسافران مي كنم كه شما دروغ مي االن ثابت مي

گيرند و آنان متوجه اعمال  در كوچه ما و پاسداران جلوي آنان را مي
، ران انقالب، بهشتي، رفسنجانيشوند. شايع كردند كه س ننگين خود مي

اند  خارج فرستادهه ها هزار دالر و فرانك و جواهرات ب ي، ميليونا خامنه
تا انقالب كه شكست خورد فرار كنند و بروند. اوالً، بيچاره نادان به شما 

خلق  خورد توي منافق و هوادار دروغين بگويم اين انقالب شكست نمي
كجائي بيائي و اين خلق قهرمان را ببيني. تا اين ملت و خلق مسلمان در 

نيز  امريكاتواند مردم را نابود كند و  صحنه مبارزه است، هيچ قدرتي نمي
جنايتكار هم االن در مسئله  تواند هيچ غلطي بكند و اين شوروي نمي

   1وامانده است. افغانستان

  من آماده شهادتم

اهللا  ما قبالً ماشين ضد گلوله نداشتيم تا اين كه مسئله ترور آيت
پيش آمد و مردم خواستند تا جان مقامات انقالب حفظ شود و  مطهري

در فرهنگ ما واژه شهادت وجود دارد. به خدا  :هم تاكيد فرمودند امام

                                                           
  .1379در سال  به افغانستان اشاره به تجاوز شوروي. 1
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  1و امثال بهشتي هميشه آماده شهادت هستند. يمردم! بهشت

  رويم آييم و راحت مي اي هستيم، راحت مي ما طلبه ساده

در رفت و آمدهايمان دو سه تا پاسدار با اسلحه همراهمان هست. 
كند. اين شده  توي خانه چند تا پاسدار هستند، در خانه را پاسدار باز مي

هاي خوبي  نه اين پاسدارها، اينها اينقدر جوانبراي روح ما سوهان روح، 
هستند كه من دوستشان دارم، با تمام قلب اينها را دوست دارم. آنها هم 
نسبت به من لطف دارند. با آنها هم زندگيمان به حمداهللا برادروار است. 

ها اصالً نداشتيم، براي ما اصالً خالف عادت  اما ما عادت به اين حرف
رفتيم. آزاد  آمديم، راحت مي اي بوديم، راحت مي ة  سادهاست. ما يك طلب

رفتيم. [با حضور اين برادران محافظ] اصالً آزادي ما  آمديم، آزاد مي مي
خواهم يك جايي زودتر پياده بشوم و با  سلب شده، گاهي هم كه بنده مي

گويند: آقا اينجا، پياده  مي مسئوليتمردم باشم، اين برادرها روي احساس 
دهم. بيش از گاهي،  يد. البته من گاهي به حرف اينها گوش نمينشو

گويم كه نه، توي  شوم، مي دهم. پياده مي مكرر به عرضشان گوش نمي
همين مردم و با همين مردم از همه جا بهتر است و از همه شكلش بهتر 

گويند به اينكه  كنند. مي  است؛ ولي خب اينها گاهي بعداً مالمت مي
خواهيم ان  شد، اگر چنان شد. من عرض كردم، مي خب، اگر چنين

شاءاهللا با كمك شما حل كنيم، به آنها هم گفته ام، در اولين فرصت ان 
كنيم. ما اين را نخواسته بوديم، هيچ  شاءاهللا اين يك گوشه را هم حل مي

هم نخواسته بوديم، از آن بيزار هستيم. منهاي اين يك گوشه بقيه 
 تواند آن مي ادي باشد، معمولي باشد، همه چيزتواند ع كارهايمان مي
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شود به اين  ش كنيم، نميا معمولي باشد اين گوشه را هم بايد معمولي
  ترسم ما را منحرف كند. صورت بماند. اصالً مي

  رسيم، زهي سعادتمان ما به فوز شهادت مي

تمام را ن] يمسئولاميدوارم كه بزودي بتوانيم اين مسئله [محافظت از 
شود. ما به فوز شهادت  اي هم پيش بيايد هيچ طوري نمي حادثه كنيم؛

رسيم زهي سعادتمان، جامعه هم جاي ما را پر خواهد كرد. ديگران  مي
من با تمام وجودم از اين  1.هاي ما را به عهده خواهند گرفت مسئوليت

يك گوشه انحرافي اضطراري كه االن در روابطم و زندگيم با مردم پيش 
  2هستم، با تمام وجود بيزار هستم. آمده بيزار

                                                           
زيستي اين مرد بزرگ  مناسب ديدم كه وصيت اين شهيد عزيز را  كه حاكي از ساده. 1

  است جهت اطالع خوانندگان گرامي بياورم:
كنم  وصيت مي از اصفهان 13707ي، دارنده شناسنامه بهشت اينجانب محمد حسيني

به همسرم و فرزندانم و ساير بستگانم كه در زندگي بيش از هر چيز به فروغ الهي 
هاست اهميت دهند و با ايمان به خداي يكتاي عليم قدير سميع  كه در دل انسان

بزرگوارش و پيروي از خاتم پيامبران و كتابش  بصير رحمان و رحيم و پيامبران
و از ائمه معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين و اهتمام به ذكر و ياد خداي و  قرآن

امان در  نماز با حضور قلب روزه، عبادات ديگر و انفاق و ايثار و صدق و جهاد بي
عادت را به روي خود اين راه و حضور پيگيرد د رجماعت و انس با مردم راه س

كنم كه پس از ارتحال من بسوي خدا يك سوم از خانه  باز گردانند. و وصيت مي
و اثاث خانه  9و  8، خيابان تورج، كوچه منطقي ، قلهكمسكوني ام در تهران

است و از خداي متعال براي او ق الشريفه مدرس مطل متعلق به همسرم خانم عزت
هجري  1400رجب  27و فرزندانم سعادت در راه خدا زيستن را خواستارم. 

 ي.بهشت محمد حسيني
 .51تا  49، صص3گفتارها، ج. 2
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  من اهل ورزش هستم

من يك ورزشكار به معناي مصطلح نيستم، ولي اهل ورزش بوده و 
هاي اول  هاي دبستان و سال هستم، يعني اين توفيق را نداشتم. در دوره

هاي وارد شده به  دبيرستان خوشبختانه در مدارس بودم، انواع ورزش
كردم و  ت و من هم به ذوق خود ورزش ميكشور ما در آنجا وجود داش

طبعاً با آن وسائل آشنايي دارم. وقتي كه به تحصيالت علوم اسالمي روي 
هاي باستاني هم بودم.  هاي اول ورزشكاري آشنا به ورزش نهادم، در سال

همان طور كه گفتم من يك روحاني آشنا به ورزش هستم و به ورزش 
ورزش را در جسم و جان به طور ة دهم و نقش سازند خيلي اهميت مي

ة ام. همواره به عنوان يك تفريح سالم از توسع كامل شناسايي كرده
  1كنم. ، به خصوص براي جوانان حمايت كرده و مي ورزش در جامعه

  هاي عصر  انتقاد يكي از روزنامه

هاي عصر  هاي منتشر شده در يكي از روزنامه يكبار در يكي از نوشته
كنم.  رده بود كه چرا بنده درباره ورزش اظهارنظر ميديدم كه انتقاد ك

شود پيرامون مسائل فني ورزش  ايشان فكر كرده بود كه نظري كه داده مي
است و اين نسبت سنگين آمده بود كه چرا ما درباره ورزش صحبت 

هاي فني ورزش  گوئيم جنبه كنيم غافل از اينكه آن چيزي كه ما مي نمي
هاي اجتماعي ورزش است از  گوئيم جنبه ينيست. آن چيزي كه ما م

ديدگاه يك مسلمان متعهد بنظر ما ورزش از چند جهت ضرورت زندگي 
ها ناشي از اين است  انسان است. يكي از نظر بهداشت بسياري از بيماري

كه حركات بدني كافي ندارند و ورزش عامل موثر در تندرستي است. 
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ها همراه است با برخورد  شبسياري از ورز .يكي ديگر قدرت نفس است
با كارهاي سخت وقتي انسان چند بار كار سخت را انجام داد و ديد كه 

ها با تمرين آسان  گيرد كه چگونه دشواري شود ياد مي همه آسان مي
يكي مسئله حسن  .دهد قدرت نقل و اعتماد به نفس مي  شود به آدمي مي

ها كه ساعت  و جوان خيلي از اين افراد .استفاده از ساعت فراغت است
شود و اگر  كننده مصرف مي فراغتشان در كارهاي زشت و فسادآور و تباه

غت را ابينند كه آن ساعت فر مي ،هاي ورزشي پايشان باز بشود به برنامه
راضي هم هستند و  ؛كنند كنند و پر مي هاي ورزش دنبال مي با برنامه

يكي از  .زشت بروندماند كه به سراغ كارهاي  وقت خالي برايشان نمي
هاي گروهي  جمعي. البته اين ورزش هها براي كار دست نظر تربيت انسان

نفره و امثال آنها اين را  است مثل واليبال، بسكتبال، فوتبال، تنيس چهار
  شود كارها را هماهنگ كرد.  دهند كه چطور مي نشان مي

بتوانند  هاي فعال كه جمعي انصافاً از نظر تربيت تيم ههاي دست ورزش
نوع ورزش هم داريم  بسيار موثر بوده و هست. يك ،هماهنگ كار بكنند

كند و به آنها  هائي كه افراد جامعه را براي كارهاي دفاعي آماده مي ورزش
هاي دفاعي شركت كنند.  وقت در برنامه دهد كه بتوانند يك ورزيدگي مي

مختلف ورزش هاي  شركت كنند. اين كه از اين ديدگاه  در كارهاي رزمي
ما مورد توجه است و بايد بيش   به عنوان يك ضرورت در جامعه اسالمي

از پيش هم مورد توجه قرار بگيرد. مسئله ديگري كه در اين رابطه بايد 
ها و امكانات ورزش است كه يك  بودن برنامه  عرض كنم مسئله عمومي

معين اي از امكانات ورزشي ما در اختيار قشرهاي  بخش قابل مالحظه
است يا در مناطق معين قرار گرفته است و اين بد است. امكانات ديگر 
اجتماعي بايد عادالنه در اختيار عموم قرار بگيرد. ما در حال حاضر 

هاي كم آن هم  هائي داريم با كيفيت بسيار باال اما نمونه بينيم كه نمونه مي
صادي و در مناطق خاص، خوب اين سئوال هست كه اگر ما توانائي اقت
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مان در اين حديست كه براي همه مردم با يك چنين كيفيت باالئي  فني
هاي ورزشي درست بكنيم آيا بهتر نيست با   نهاي ورزشي و سال ميدان

تر امكاناتي را فراهم كنيم كه عده بيشتري از آن  تر اما گسترده كيفيت ساده
 ها در اين گرد و بينيم كه بسياري از اين جوان برخوردار باشند ما االن مي

كنند. آنوقت دنبال اين  غبارها چه بسا كه تميز هم نيست فوتبال بازي مي
هاي چمن خيلي مجهز داشته باشند آن هم وضع آب  باشند كه حاال زمين

هائي  آيد كه اگر ما براي همان و هوا و امكانات آنها است سئوال پيش مي
هاي  كنند زمين ل بازي ميهاي ناهموار و غبارآلود فوتبا كه االن در زمين

ريزي شده براي فوتبال آماده كنيم آنهم به مقدار  صاف و مسطح و شن
... ما بايد به  بيشتر بهتر نيست؟ نه اينكه ما زمين چمن نداشته باشيم نه

هاي چمن براي فوتبال حركت كنيم. اما روزي كه  سمت داشتن زمين
زمين براي برگزاري  نبراي همه داشته باشيم اما اگر هم در سطح ايرا

مسابقات چمن بايد باشد آن در جاي خودش محفوظ است و عيبي ندارد 
اما نه به اين شكل كه اصالً روند، روندي باشد كه ما را براي كيفيت خوب 

  بدارد. هاي ورزشي از كيفيت الزم و گسترش الزم باز  در زمين
يم ورزشي در طبيعتش بين ببينيد آسيب دو جور است، يك وقت مي

پرتحرك است و چون تحركش زياد است پرآسيب است. اين اشكالي 
ندارد انسان براي اين است كه پرتحرك باشد ولي نه آسيب ببيند. 

طبيعتش طوري است كه انسان ممكن است  .كوهنوردي هم آسيب دارد
ولي وقتي  ؛افتد نمي ،سقوط كند. آدم وقتي در جاده آسفالت حركت كند

از كوه باال برود خطر افتادنش بيشتر است. اين اشكالي نيست ولي كه 
زني از اين قبيل  مشت .رساننده است يك وقتي كاري خودش آسيب

خورد. ولي  خوئي به چشم مي زني كاري است كه در آن درنده مشتاست، 
 فوتبال اينطور نيست. فوتبال واقعاً هدف بردن يك توپ در يك دروازه

بصورت فني از موانعي كه حريف در راهش ايجاد  است. گذراندن آن
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زني اصال به منظور اين است  زني اينطور نيست، مشت كند. اما مشت مي
زند. باز كشتي هم  اي كه به او مي آنهم با ضربه ،كه حريف را بخواباند

زند. باز كشتي  اي كه به او مي خواهد حريف را بخواباند آنهم با ضربه مي
خواهد  را  بخواباند اما نه با ضربه باز با فن مي خواهد حريف هم مي

زني  زني هم فن است ولي مشت اينكار را بكند. درست است كه مشت
عبارت است از فن اينكه چگونه حريف را سركوب بكند. اصالً نوع اين 
ورزش سركوب كردن است. در حاليكه فوتبال نوعش سركوب كردن 

ين است كه آن روحيه نيست. كشتي نوعش سركوب كردن نيست. ا
را در جهت مخالف معيارها و  شود آن زني كه باعث مي مشت حاكم بر

  بيابيم.   هاي انساني اسالمي ارزش
  1است... ورزش شطرنج ،ورزش ديگري كه به همين شكل ابهاماتي دارد

  ايجاد باشگاه ورزشي اسالمي

مام به فكر ايجاد يك باشگاه ورزشي اسالمي در ميدان ا 1342در سال 
تعيين كند،  افتاديم؛ ولي به ما گفتند كه مسئول اينجا را بايد ساواك حسين (ع)

مان اين بود كه يك كانون  كه ما منصرف شديم؛ به اين خاطر كه ما هدف
خواستند كه  دوستي پديد آوريم، ولي آنها از ما مي دوستي و انسان ورزشي علي

  2كنيم. پرستي ايجاد پيشنهادشان يك كانون پليد شيطان با قبول

  ارزش يك امر واجب است

اش، در آن بعدي  اول در آن بعد عمومي و همگانية ورزش در درج
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كه براي هر انسان و هر دختر و هر پسر و هر زن و هر مرد، امكان داشتن 
ب از نظر ما يك امر واج، كند جسمي توانا و روحي توانا را فراهم مي

دانيد كه رهبر انقالب پيروزمند اسالمي با صراحت گفته  است؛ شما مي
ها بيايند و شركت  زنان و مردان ما براي جهاد و تظاهرات به خيابان"است: 

رسيد كه توانايي اين  ؛ همين زنان بودند كه به نظر مي"خالق داشته باشند
  كردند. مي روي هكيلومتر پياد 14كار را ندارند، اما در بعضي از روزها تا 
خواهد مرد و زن توانا تربيت كند  بنابراين روشن است كه انقالب مي

گويد در برابر دشمن آمادگي به  است كه مي و اين به پيروي از قرآن
شك مرد و زن نيرومند توانا كه داراي جسم توانا و  وجود بياوريد. بي
ق برجسته از اين نيرو است. استوار باشد، يك مصداة ايمان محكم و اراد

دشمنان خدا و خلق بايد از قدرت جسمي و نيروي ايمان شما بشويد، 
ريزي، كادرهاي توانا را براي  برنامه تهيه و فراهم كنيد و در اين برنامه

حسن استفاده از اين امكانات نام ببريد، چه براي برادران و چه براي 
ي زن در برابر مردان نامحرم و خواهران؛ البته با حفظ اصل عالي پوشيدگ

بيگانه كه اين اصل به هيچ عنوان قابل تغيير نيست. با حفظ اين اصل 
همه نوع امكانات ورزشي را براي ورزيدگي بدن زن و مرد اين جامعه، 
شناسايي و فراهم كنيد. من شخصاً آماده هستم به عنوان يكي از برادران 

  يت كنم.توانم فعال شما در اين راه آنچه كه مي
هاي سنتي  چه ورزش ؛هايش سودمند است شكلة ورزش در هم

هاي غربي. آنچه مهم است معيارهاي اصيل ايراني  و چه ورزش ايران
هاي ورزش است كه در كشورمان بايد رعايت گردد و  اسالمي در شكل

كند، جز در بعضي از انواع  اين معيارها هيچ جا ورزش را نفي نمي
ها با  انسانة زني كه اين به اصطالح ورزش يادآور مبارز مثل مشتورزش 

تاترهاي مختلف اروپاي  ها و حيوانات درنده در آمفي گاوها و گاوميش
ساحلي مديترانه است كه همه و همه نمودار ة و شرقي و خاورميان غربي
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  1هايشان است. پليدية قديم با هم شمار جنايات امپراطوران روم بي

  تختي در سينة تاريخ به يادگار ماند

به عنوان يك فرد افتخارآور براي شما ورزشكاران در  مرحوم تختي
تاريخ به يادگار ماند؛ در نخستين راهپيمايي پرشكوه انقالب، مردم ة سين

را حمل كنيم،  توانيم عكس جهان پهلوان از من سوال كردند كه آيا مي
  2جواب مثبت دادم و گفتم كه حتماً اين كار را انجام بدهيد.

  ورزش در رژيم پهلوي

رژيم ضد الهي و ضد خلقي منحوس گذشته، ورزش و ورزشكاري 
رود كه در تلويزيون مراسمي را در  را به تباهي كشانده بود. يادم نمي

خائن  جعفريدادند و اين شعبان  ورزشگاه يك صد هزار نفري نشان مي
با كمال  ،3به اين آب و خاك و خائن به اين مرز و بوم و خائن فراري

خائن و  اي از ورزشكارها به صحنه آمد و در جلوي شاه وقاحت با عده
بلكه به كلي سجده هم كرد. ورزشكاران ، مخلوع نه تنها زمين را بوسيد

او را به عنوان شاه مردان و چهره ، ه موالي متقيانباستاني به دليل اعتقاد ب
ي محبوب ورزشكاران ياد كرده و مي كنند و الاقل در اين حدود مي 

به ، توانند معنويات اخالقي ورزش را حفظ كنند ؛ ولي در ورزش جديد
همه ي اينها جاي خودش را به شاه ، خصوص در رژيم منحوس پهلوي

هاي شاه پرستي را تكرار كردن داده بود دوستي و نام شاه را بردن وشعار
                                                           

  .21/4/58، جمهوري اسالمي روزنامه. 1
  .همان. 2
 هاي جنجالي تاريخ معاصر ايران مخ يكي از نام شعبان جعفري معروف به شعبان بي .3

كـه بيشـتر بـه خـاطر حضـورش در       مـرداد بـود   28يگران اصلي كودتاي و از باز
 .شهرت داشت 1332مرداد سال  28حركات سياسي به خصوص در كودتاي 



  113 / پاسخي به سكوت :
 

 

هاي  ورزشكاران و چهره، ؛ با اين حال آن خصلت و اصليت ورزش
  1ملكاني را به وجود مي آورد .

   ماهيت شركت ساختماني اهداف و تاسيس مدرسه رفاه

از آن طرف شنيدم كه در يكي از مدارس، آگهي تاسيس شركت 
رسمي چند سال قبل فتوكپي كرده و با استناد به آن  را از روزنامه اهداف

دار است! زيرا ايشان جزو كساني  اند، ببينيد ما گفتيم فالني سرمايه گفته
است كه شركت ساختماني اهداف را تاسيس كرده و صاحب يك شركت 

ماني و بدبيني شوم، ساختماني است. من نسبتاً عادت دارم دير دچار بدگ
اند. ولي ديگران  گويم كه اين افراد مغرض كنم، نمي حمل بر فساد نمي

گويند اينها مغرضند براي اينكه خيلي راحت بود بروند ببينند كه  مي
ماهيت اين شركت ساختماني اهداف چيست؟ [من] در شركت اهداف 

  اي سرمايه و سهم ندارم. سهيم هستم ولي در هيچ موسسه
ها عموماً به  سازي ديدم مخالفان كه ديدند تيرشان در شايعه اخيراً

مربوط به شركت اهداف را  خورد و آگهي روزنامه سنگ خورده و مي
و آقاي  رفسنجاني ، آقاي هاشمياند كه در آن آقاي رجايي منتشر كرده

ايم و  مديره بوده هيأتالبدل  به عنوان اعضاي اصلي و علي و من باهنر
اند از اين راه ذهن مردم به خصوص نسل جوان را با يك سوال  خواسته

پرابهام مشغول كنند. [بايد عرض كنم كه] جريان شركت اهداف اين 
اي از افراد عالقمند به حركت  عده 2سال پيش 11است كه در حدود 

اي بسازند و  ي تصميم گرفتند مدرسه دخترانهاسالمي و انقالب اسالم
است كه  بوجود آوردند. اين مدرسه كه همان مدرسه دخترانه رفاه

                                                           
 .21/4/58،جمهوري اسالمي روزنامه. 1
 ي آمده است. مولف.  در بخش بعد توضيحات مربوط به مدرسه رفاه. 2
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بود  و نخستين دفتر دولت موقت ساختمان آن محل ستاد استقبال از امام
اي  قرار دارد. با پول مردم تاسيس شد. خانه و در نزديكي مدرسه علوي

رسيد كه  كه براي اين منظور خريداري شده بود بايد بصورتي به ثبت مي
وقف نباشد تا رژيم بتواند دست روي آن بگذارد و نه ملك اشخاص 
باشد تا بدست ورثه بيافتد؛ با مشورت حقوقي با دوستان مطلع تنها راه 

نام به ثبت برسد و اين ساختمان و لوازم  بي مناسب اين شد كه شركتي
مدرسه بنام آن شركت باشد و چند تن از كساني كه به اعتماد آنها مردم 

مديره اين شركت شدند. شركت  هيأتگذاري كرده بودند اعضاي  سرمايه
اهداف به همين ترتيب به ثبت رسيد. دارايي اين شركت همين ساختمان 

و لوازم آن است كه در اختيار مردم قرار دارد. ولي من به  مدرسه رفاه
دهم كه اگر پيرامون همه اين مسائل هم توضيحات كامل  شما قول مي

بدهيد اين آقايان براي به دردسر انداختن مردم انقالبي ما و اغفال نسل 
آورند  هاي گوناگون ديگر كه خود به وجود مي جوان و نوجوان ما از راه

  1كند خواهند رفت.  ان به آنها ديكته مييا شيط

  مدرسه دخترانه رفاه

پشت  را كه در خيابان ايران شايد خيلي از شما اسم مدرسه دخترانه رفاه
اول وارد آنجا شدند. اين  آمدند و ايد، همان جائي كه امام مجلس است شنيده

شد، شنيده شد كه در معرض هجوم  مدرسه كه با تهيه اعانه از مردم ساخته مي
ايد كه برخي از معلمين و محصلين  باشد و البد شنيده مي دستگاه ساواك شاه

، عضو وزير آموزش و پرورش آنجا زنداني يا متواري شدند. آقاي رجائي
هيئت مديره آنجا بودند، ايشان نيز زنداني شدند. [دوستان ما] گفتند كه اين 

گذاري كه با خون دل درست شده است، دست دولت  ساختمان و سرمايه
                                                           

  .801-802صص  ، همان،دفتر دوم. 1
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نيافتد. با دوستان مشاور حقوقي، مشورت شد، آنها گفتند: بهترين راه اين است 
نام، فقط بايد چند نفر آدم  م بيكه يك شركت ساختماني بوجود بيايد با سها

نام گذاشتن را بعهده بگيرند، كه اگر دستگير شدند، همين چند نفر  مسئوليت
باشند و معموالً در اين كارها روحانيين يك مقدار از مصونيت بيشتر برخوردار 
بودند، به همين جهت به ما پيشنهاد شد كه پيشقدم بشويم، ما هم پذيرفتيم. لذا 

نام هم به  ند نفر از ما روحانيين تاسيس شد. و چند سهام بيشركت بنام چ
ثبت رسيد، تا بتوانيم سهامش را در دست مردم پخش كنيم كه اگر هم يك 

خواهيم بگيريم، به  روزي دستگاه ساواك آمد و گفت: آقا اين مدرسه را مي
 آنها بگوئيم: اين يك شركت است، هزار نفر هم شريك دارد، برو اين هزار نفر
را بگير، تا با اين فوت و فن بتوانيم اين مرز و كانون فرهنگي اسالمي را از شر 

دور نگه داريم. يك مسئله گنگي هم نيست. يك مسئله واضحي است.  ساواك
مجموع دارائي آن شركت هم همان ساختمان مدرسه است كه هنوز هم 

ها هم هميشه به آنجا  الهمانطور مثل گذشته مدرسه مانده است و در اين س
   1بشود. ايم تا اداره كمك مالي كرده

  سهم من در بانك اسالمي 

چهل ميليون تومان در  پردازان آمدند، گفتند، بهشتي دوباره همين شايعه
بانك اسالمي سهم دارد. بانك اسالمي بانكي بود كه براي هماهنگي 

حدود هزار شعبه است  ايران كه در سرتاسر» الحسنه قرض«هاي  صندوق
بوجود آمده بود. از آن جا كه فكر بانك اسالمي و بانك بدون بهره در 

هاي اخير اول بار حدود بيست سال قبل، در  در اين سال مطبوعات فارسي
منتشر » بانكداري و قوانين مالي اسالم«اي از بنده، تحت عنوان  يك نوشته

                                                           
 .151-150، ص3جگفتارها، . 1
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س شده بود، موسسين بانك گفتند كه ما به عنوان موسس، تو را و منعك
دانيم، براي اينكه اين طرح و فكر را آن موقع  جزء موسسين اينكار مي

عرضه كردي. لذا موافقت كن اسم تو جزو موسسين باشد. هم من و هم 
ين بانك موافقت كرديم كه اسممان جزء موسسين ا آقاي موسوي اردبيلي

اال حتي يك  باشد. موسسي كه سهمش فقط فكر بانك بدون بهره بوده و
اند كل  سازان خيرانديش گفته سهم مادي هم آنجا ندارد. لكن اين شايعه

سرمايه آن بانك كه چهل ميليون تومان است، فقط مال بنده است. و اين 
  2اند. كرده دار بودن من ارائه بوده است كه براي سرمايه 1هم دو سندي

  ميزان  حمله به روزنامه

سخني گفته شده بود. اين حمله بر  ميزان درباره حمله به روزنامه
طبق اطالع مستندي كه داده شده مربوط به صبح تاسوعا بوده و بالفاصله 

كشور در  دادستان كل برادر و يار عزيزم جناب آقاي موسوي اردبيلي
كنند و  به ايشان تلفن مي 3گيرند و آقاي دكتر يداهللا سحابي جريان قرار مي

                                                           
 دهد.  به مخاطبين نشان مي احتماالً اشاره به اسنادي است كه شهيد بهشتي. 1

 .151صهمان، ، 3ج. 2
متولد شد. خدمات فرهنگي خـود را از   در تهران 1248در سال  دكتر يداهللا سحابي. 3

 آموزگاري آغاز و پس از آن به دبيري ارتقاء يافت. براي ادامه تحصيل بـه فرانسـه  
شناسي از دانشگاه ليل فرانسـه مـدرك دكتـري گرفـت و از      رفت و در رشته زمين

گرديد. فعاليت سياسي خود را از  با سمت استادي وارد دانشگاه تهران 1315سال 
دوران دانشجويي آغاز كرد. وي از مؤسسان اعضاي هسته مركزي نهضت مقاومت 

، مهنـدس مهـدي   اهللا حاج آقـا رضـا زنجـاني    است كه با آيت  1332ملي در سال 
تشكيل يافت. همچنين از اعضاي مؤسس جبهه ملـي  و ...  ، عباس شيبانيبازرگان

دسـتگير و   1340است كه در سال  ايران سوم است. او از مؤسسان نهضت آزادي
درآمـد و   سال زندان محكوم شد. بعد از انقالب به عضويت شوراي انقـالب  4به 
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نهائي اين مسائل را بر عهده  مسئوليتكه  دهند و آقاي موسوي اطالع مي
رئيس كميته مركزي  و به جناب آقاي باقري كنند دارند فوراً اقدام مي

و برادر ايشان و همچنين جناب آقاي  اهللا] [آيت يعني معاون آقاي مهدوي
سرپرست شهرباني فوري اطالع دادند و فوراً اقدام شده و يك  مير سليم

است، بازداشت شده و از او نفر از كساني كه در جريان حمله هم بوده 
سئواالتي انجام شده و دنباله آن هم انجام خواهد گرفت و مسئله مربوط 
است به صبح تاسوعا و اقدام هم بالفاصله همان صبح انجام گرفت. و 
گمان دارم قوه قضائيه با قاطعيت و سرعت در اين زمينه اقدام كرده. اين 

  1اي باشد از خروار.  توضيحي بود پيرامون اين مسئله تا نمونه

  ها و عوامل رژيم هاي من با خارجي مالقات

ها و  هايم دارم، با خارجي تا آن جا كه به ياد دارم و در يادداشت
  عوامل رژيم جمعاً چهار بار مالقات داشتم: 

  مالقات اول:

شناس كه در وزارت امور  يكي از اين آقايان گفتند: يك امريكايي ايران 
را  خواهد انقالب ايران داند مي فارسي مي كند و كمي  كار مي خارجه امريكا

سال است كه با  25الي  20بشناسد؟ چون شما در اين جريان هستيد و 
  داشته باشد. در رابطه هستيد، اصرار دارد با شما مالقات خصوصي امام

                                                                                                                  
از سـوي   قانون اساسي و اولين دورة مجلس شـوراي اسـالمي   مجلس خبرگان در

وزيـر در دولـت    مردم تهران به اين مجالس راه يافت و سـمت معاونـت نخسـت   
  را بر عهده داشت.  موقت

 .45، ص5ج ،همان. 1
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  خواهد بيايد، بيايد.  گفتم: مي
چه  به منزل ما آمد. من پرسيدم: تو درباره انقالب ايران او هم

  دانست گفت.  داني؟ آن چه مي مي
  گفتم: چه سؤاالتي داري؟

  او نيز سؤاالتي كرد. 
را بيان كنم و طمع  در اين گفت و گو سعي كردم عمق انقالب ايران

را سركوب كند، سست كنم.  اند انقالب اسالميتو را در اين كه مي امريكا
وقتي ديد سرسختانه معتقد به پيروزي انقالب هستم، گفت: حساب 

  ايد؟  را نموده ارتش شاه
و شما  را شنيديد؟ اين ارتش آن قدرها كه شاه» لويزان«گفتم: حادثه 

  كنيد وفادار به رژيم نيست.  فكر مي
همراه نباشند، نصف  صف جمعيت ارتش با شاهگفت: بر فرض ن

ارتشي مسلح به آخرين سالح فكر  200000ديگر كه طرفدارند. در برابر 
كنيد؟ اينان ميليون ميليون خواهند كشت! همين شماها را يكي يكي  مي
  كشند!  گيرند و مي مي

  اي كه تاكنون عاشقي را از معشوق خودش بترسانند.  گفتم: شنيده
  گفت: چطور؟ 

  نترسانيد.  گفتم: شهادت براي ما و اين ملت معشوق است. ما را از شهادت
  اين جمالت آخر بود كه اين ديدار به پايان رسيد. 

  مالقات دوم: 

و  به فرار سربازان، درجه داران سران ارتش كه پس از دستور امام
كردند با كساني كه با امام در رابطه  افسران مرعوب شده بودند، اصرار

ي و چند نفر ديگر از امرا كه باغ اي داشته باشند. قره هستند، مذاكره
كارگردانان ارتش بودند (به وسيله همين جناحي كه گفته شد) گفته 
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به نظر رسيد كه  1.خواهيم مذاكره كنيم. در شورا مطرح شد بودند ما مي
  ».ها ها و شروط شرطه«تواند مفيد باشد. اما به  اين مالقات مي

بگوييم.  يكي از آن شرايط، اين بود كه يابد اين موضوع را به پاريس
كند  دوستان تأكيد داشتند كه يكي از افرادي كه در اين مالقات شركت مي

من باشم. و من هم به شرط اين كه محل مالقات منزل ما باشد، پذيرفتم. 
دم است كه يكي از دوستان، آن روز غر زد و گفت: اين چه شرطي يا

گذاريد؟ اگر مالقات براي مبارزه مفيد است، چرا محل  است كه مي
كنيد؟ اگر هم مهم نيست بگوييد مهم  مالقات را منزل خودتان تعيين مي

  نيست. وقتي شورا تصويب كرده است ديگر تكروي چرا؟! 
تواند مفيد باشد.  ت به نظر من مالقات ميبه او گفتم: نه! با اين كيفي

  آنان نبايد با غرور امراي ارتشي با ما برخورد كنند!
صحبت كند. من خودم  قرار شد در همان جلسه شورا با پاريس

كردم افراد مختلفي بودند كه  صحبت كردم. وقتي آن جا تلفن مي
خودشان با  ند. چون امامتوانستند براي ما پيام ببرند و جواب بياور مي

                                                           
در  بـا اعضـاي شـوراي انقـالب     تماس محرمانه فرماندهان ارتـش شـاه  در رابطه با . 1

 اينگونه آمده است: خاطرات دكتر صادق طباطبايي

  امام  ارتباط با نظاميان بود كه اين موضوع هم با اجازه يكي از كارهاي شوراي انقالب
تعدادي از سران ارتش درخواست   بود كه  داده  يغامپ  بهشتي  گرفت. مرحوم صورت مي

نكردند   را نفي  آن  بود. امام  را پرسيده اند و نظر امام گفتگو با شوراي انقالب را كرده
و   كنيد، دلگرم مي  آنها را آگاه  گفتند با آنها در ارتباط باشيد اما محتاطانه، ضمن اينكه

در خونريزي كار صحيحي نيست،   نها بگوييد دخالت كردناميدوارشان كنيد و به آ
  شان آنها بدهيد. نصحيت  آن كه اطالعاتي به  سعي كنيد از آنها اطالعات بگيريد بدون

  كه  هم  عنصر سرسپرده  بكنيد و آن  توانيد ايستادگي نمي  ملت  اين  در مقابل  كنيد كه
  را در دل  كنيد و خودتان  ملت منتهي  راه  بهخودتان را   فرار كرده، بنابراين بياييد راه

  سران  هم  تأكيد داشتند كه  شما را خواهند پذيرفت. امام  هم  جا بدهيد و مردم  مردم
در   توانند بكنند يعني نمي  كاري  بدهيد كه  ها اطمينان آن  به  را دلگرم بكنيد هم  ارتش
  ).146-145صص  ، همان،3ج( .بكنيد  حال تهديد هم  عين
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آقا گوشي را برداشت (معمول ما  ن روز احمدآكردند،  تلفن صحبت نمي
نوشتيم يا روي نوار ضبط  اين بود كه پيام را براي اين كه دقيق باشد مي

آوردند). جواب اين بود كه عيبي  بردند و جواب را مي كرديم، مي مي
  الم آمادگي كردم. ندارد و من هم اع

فردا شد، گفتند: امراي ارتش نپذيرفتند و گفتند ما امنيت نداريم! تا به 
  منزل شما بياييم! 

توانند  خواهند مي كنم. اگر دوستان ديگر مي گفتم: پس من شركت نمي
  كنند... شركت

معدوم را به نمايندگي از جمع » مقدم«يكي دو روز بعد گفتند: آنان 
فرستند، او حاضر است كه در  راي آنان بود) ميخود (چون عضو شو

  منزل مالقات كند. 
در منزل بوديم، او هم آمد. مفصل  من و آقاي مهندس بازرگان

صحبت كرديم. در آن صحبت باز مطلب را به سمت بيان قدرت انقالبي 
هم اين  مردم كشاندم. نفوذ انقالب در درون ارتش را مطرح كردم. واقعاً

  زدم.  بلوف نبود كه مي
گويم حتي سرهنگ ارتش هم  به او گفتم: من به شما با صراحت مي

  با انقالب در ارتباطند. ديگر حسابش را بكن!
ها كلكي در مبارزه بود. به هر  شايد به نظر بعضي از آقايان گفتن اين جمله

  مرعوب كرد.  حال من معتقد به اين تاكتيك بودم و معتقد بودم بايد دشمن را
گويم در همين گاردي كه به آن  باز به او گفتم: من به شما صريحاً مي

كنيد عناصر انقالبي وجود دارند! به گاردتان هم تكيه نكنيد!  كيه ميت
كردم كه اين نوع گفت و گوها چقدر ما را در موضوع قدرت  و  حس مي

  دهد.  دشمن را در موضع ضعف قرار مي

  مالقات سوم: 

ماه قبل فردي به نام آقاي روغني، به منزل ما آمد و گفت:  8حدود 
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  شناسيد؟ من را مي
  گفتم: نه. 

در  خميني گفت: من پسر آن آقاي روغني هستم كه ميزبان امام
بود. مشكلي در امر گندم پيش آمده است و چون  42در سال  قيطريه

  هستيد، خواستم اين مسئله را با شما مطرح كنم.  بشما در شوراي انقال
  گفتم: بگوييد. 

گفت: اين را بهتر است به تفصيل از كساني بشنويد كه از سفارت 
  خواهند با شما مالقات كنند.  مي امريكا

  خواهند بيايند اشكالي ندارد.  طبق معمول گفتم: اگر به منزل مي
  نفر آن روز همراه او آمدند.  2ايد ش

به شركت حمل و نقلي كه گندم  گفتند: اين است كه گويا دولت ايران
معطل  -هاي حامل گندم را دارد، پولي بابت سوشارو آورد و كشتي مي

ها هم حمل  دهد. متقابالً آن شركت بدهكار است و نمي -شدن در بندرها
آورد كه بايد گندم را بياوريد  به ما فشار مي وقتكنند. دولت م و نقل نمي

گوييم اين  ولي انجام اين كار هم از دست ما خارج است. به آنان هم مي
  فكري كند.  انقالب كنند. خوب است شوراي مسئله را حل كنيد ولي نمي

  اين موضوعي بود كه آنان مطرح كردند. 
اين مسئله ظاهراً احتياجي نداشت به اين كه اين جا بياييد و گفتم: 

  حل نكرديد؟ وقت ما را بگيريد. چرا با وزير بازرگاني ايران
  گفتند: حل نشده است. 

ن گفتيم: يمسئولگوييم حل كنند. به  گفتم: بسيار خوب برويد، مي
ما آن را حل كنيد. اگر واقعاً گويد و ش چنين چيزي مي سفارت امريكا

كنند، ندهيد. باالخره  طلب حقي دارند، بدهيد و اگر طلب ناحقي ادعا مي
  آن را حل و فصل كنيد. 

خواهند باز با  روز بعد آقاي روغني مجدداً آمد كه اينان مي 2شايد 
  شما مالقات كنند. من فهميدم مسئله، فقط گندم نيست. 
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ارم. اگر آقايان مسايلي دارند بنويسند و گفتم: من با آقايان حرفي ند
  بدهند و جواب بگيرند. ديگر احتياجي به مالقات نيست و تمام شد. 

  مالقات چهارم: 

در وزارت  ميز ايران مسئوليتبوديم،  زماني كه در مجلس خبرگان
از رفتن پهلوي به امريكا و پيش از  به ايران آمده بود (پس خارجه امريكا

  ).اشغال النه جاسوسي
پناهنده شد)  گفتند: كاردار سفارت (كسي كه به وزارت خارجه ايران

خواهند با شما  ميز ايران) مي مسئولباكسي ديگر كه اسمش يادم نيست، (
  و آقاي منتظري مالقات كنند. 

  ظري پذيرفتند؟ گفتم: آقاي منت
  گفتند: بله. 

آمدند. آقاي منتظري آن روز  گفتم: عيبي ندارد. به مجلس خبرگان
دچار كسالت بودند و نتوانستند شركت كنند، فقط من بودم، صحبت شد. 

ايم تا مراتب مودت و  آن ديپلمات گفت: ما آمده ،طبق تعارفات معمول
به عرض  را نسبت به ملت و دولت ايران دوستي ملت و دولت امريكا

  برسانيم و از اين تعارفات...
گوييد و حمايت لفظي شما هم شعر است،  گفتم: اين مطلبي كه مي
  عمل شما خالف اين است. 

  گفتند: مثالً چي؟
است،  بزرگي به ملت ايرانتوهين  در امريكا قبول شاه اول آنكهگفتم: 

لوازم يدكي مورد نياز ما را  دوم آنكه تند و قاطع سخن گفتم؛  اين جا كمي
دهيد. اين همان استعمار  دهيد، پولش را هم نمي كه پيش شماست نمي

دهد و تا آخر عمر از  هميشگي است؛ استعمار اقتصادي است كه ماشين مي
  اقتصادي).  كند (بردگي را برده خود مي اي نظر لوازم يدكي، جامعه

  گفتند: نخير! ما تصميم گرفتيم بدهيم. 
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  1اين ديدار هم خيلي كوتاه بود و تمام شد.

  با شوراي انقالب 2يباغ شايعه تماس قره

ي باغ رهچند روز ارتشبد قة به فاصل پس از روي كار آمدن بختيار
ي كه تا چند روز قبل از ت، در صوردطرفي ارتش را صادر كر بية اعالمي

داد تماماً حاكي از طرفداري از نظام شاهنشاهي  هايي كه مي آن، اعالميه
به  داشته و هايي با شوراي انقالب ي تماسباغ بود. بعد شايع شد كه قره

  اصطالح براي جان خودش امان گرفته و اين اعالميه را صادر كرده است.
خواستند كه ديداري داشته باشند كه  قبالً گفتم كه سران ارتش مي

ي هم جزو سران ارتش بود و چند تن از آقايان با آنها ديدار باغ قره
[هم] اصالً  3برژينسكي ي ديدار نداشتم].باغ داشتند [البته من با ارتشبد قره

                                                           
، شـاخة فرهنگيـان حـزب    ي، دانشجويان مسلمان پيرو خط امـام بهشت محمد حسيني. 1

 .24، ص اسالمي، قم جمهوري
در  پهلوي در دانشـكده افسـري   دوره بودن با محمدرضا ي به دليل همباغ عباس قره. 2

منشـي   العـاده خـوش خـط بـود،      آشنا شد. وي به علت اينكـه فـوق   با شاه 1315
ي در طول خدمت خـود  باغ مخصوص محمدرضا شد. اين امر باعث گرديد تا قره

  به شاه كسب كند. همواره مشاغلي نزديك  تا پيروزي انقالب اسالمي، 
وزير كشور شد و به دليل  ، يوزيري شريف امام ي در دوران نخستباغ قره

، در دولت نظامي ازهاري و امريكا ارتباطات بسيار نزديك با سفراي انگليس
حفظ كرد و به عضويت  اررئيس ستاد ارتش شد و اين سمت را در دولت بختي 

تا آخرين  طلبي،  ي به دليل خوي شديد رياستباغ نيز رسيد. قره شوراي سلطنت
ماند و ظاهراً بر اساس توافقي كه با بختيار  روزهاي عمر رژيم پهلوي در ايران

ي باغ جمهور و قره بختيار رئيس عالم حكومت جمهوري، كرده بود قرار بود كه با ا
ي مدتي در باغ جمهور شود. پس از پيروزي انقالب اسالمي قره نيز جانشين رئيس

گريخت. (روزشمار انقالب  ي ماند و سپس به فرانسهقداخل كشور مخفي با
 ).595-594، صص 1377تهران  ، حوزه هنري ، 2اسالمي، ج 

كوردل روي ديوارها و در بعضـي از نقـاط شـهر نوشـته      ندر آن زمان برخي منافقي. 3
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  ديداري با ما نداشت.
اما اينكه در اين ديدارها امان نامه به كسي داده شود اصالً مطرح نبود. 
هدف از اين ديدار اين بود كه تالش كنند و ارتش را از حمايت رژيم 

دشمن ة بود كه به جبه منصرف كنند و اين جزو وظايف شوراي انقالب
نفوذ كند و ارتباطات ميان آنها را قطع كند. اين از كارهاي مفيد شوراي 

  1انقالب بود؛ اما اينكه امان نامه به كسي داده شود اصالً مطرح نبود.

  2شايعه پيرامون تماس من با هايزر

 ن با اين شخصاول اينكه: نخير، م .دهم در اينجا دو توضيح مي
هيچ تماسي نداشتم. توضيح دوم اينكه وقتي انسان مبارزه  [هايزر]

گيرد اصل تمام عيب ندارد بلكه بايد ديد در  كند، با دشمن تماس مي مي
آن تمام انسان چه گفته و چه موضعي گرفته است. بنابراين من اساساً 

رود. رشد ها در جامعه از بين ب خواهم بگويم بايد اين نوع برداشت مي
يك مبارزه و كساني كه مسئوالن  جامعه ما بايستي در اين حد باشد كه

در مبارزه موثرند، خواستند با دشمن گفتگو كنند و موضع دشمن را از 
هايش كشف كنند و با قدرت روحي با دشمن مواجه شود،  البالي حرف

ها  مبارزه خواستند از اين زمينهمسئوالن  دشمن را ضعيف كنند. لذا اگر
برداري كنند، بايستي دستشان باز باشد. بنابراين من با  به نفع انقالب بهره

                                                                                                                  
 ، خط برژينسكي.، خط بهشتي، خط برژينسكيبودند: خط آيت

 .291-292 ، صص2 بهشتي، ج يهاي دكتر سيد محمد حسين ها و مصاحبه سخنراني. 1
و معـاون فرمانـدهي    ، از فرماندهان عالي مقام ارتش آمريكـا ژنرال هايزر آمريكايي. 2

بـا   از ايـران  ، چنـد روز قبـل از خـروج شـاه    غربـي  نيروهاي ناتو مستقر در آلمان
و پيـروزي   شد و چنـد روز قبـل از سـقوط بختيـار     اي وارد تهران هيژماموريت و

 انقالب از ايران خارج شد. 
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آمد، با آن نوع  مالقاتي نداشتم ولي اگر هم مالقاتي پيش مي هايزر
برخوردي كه من با دشمن داشتم، اين برخورد به سود انقالب تمام 

ودم هر گاه چنين شد. عالوه بر اين من در دوران انقالب متقيد ب مي
اطالع دهم تا ببينم آيا ايشان  كند، به امام برخوردهائي ضرورت پيدا مي

دانند يا خير و اگر پاسخ مساعد  هم اين تماس را براي انقالب مفيد مي
     1كردم. دادند، اقدام مي مي

   پذيرفتم اگر وظيفه بود مي

ام و تا آنجا كه به خاطر دارم  داشتهآشنايي ن من با ژنرال هايزر
اين  ،تشكيل شده بود ام. در موقعي كه شوراي انقالب مالقاتي هم نداشته

 صحبت به ميان آمد كه سران ارتش از طريق آقاي مهندس بازرگان
هم عضو  چون آن موقع آقاي مهندس بازرگان ،تماس گرفته بودند

سران ارتش از طريق آقاي مهندس بازرگان تماس  ،شوراي انقالب بودند
خواهند با بعضي از اعضاي شوراي انقالب مالقاتي  گرفته بودند كه مي

 ،اين مالقات من هم شركت كنم از جمله پيشنهاد شد كه در ،داشته باشند
يزر در آن جمع ولي من به داليلي در اين مالقات شركت نكردم؛ اگر ها

سران ارتش در آن موقع بوده و مالقاتي با بعضي از اعضاي شوراي 
داشته اطالعي ندارم؛ ولي تا آنجا  ،انقالب كه در آن جمع حضور داشتند

ام. يك بار هم چند نفر از  كه به خاطر دارم با او هيچ گونه مالقاتي نداشته
طلبي كه بابت  ،داشتند گندمي كه با ايرانة معاملة مسئوالن براي مسئل

باز هم اين پس از پيروزي  ،حمل و نقل گندم داشتند مراجعه كردند
كنم در ميان آنها هم معني داشته كه هايزر شركت  انقالب بود و فكر نمي
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گندم بود. به هر حال اگر ة كند، چون مسئله پيرامون طلب بابت معامل
تم در يكي از اين برخوردهايي شناخ هايزر به صورتي كه من او را نمي

دانم، ولي هيچ وقت با  كه روي مسائل ايران بوده حضور داشته، نمي
دانم اين  شخصي به نام هايزر ديداري روي نداده، در عين حال الزم مي

ام تكرار كنم كه اگر حل  ها [ي پارسال] هم گفته مطلبي را كه در مصاحبه
پذيرفتم، اگر  يزر را بپذيرم ميكرد كه ها و فصل مسائل ايران ايجاب مي

گويم فقط به عنوان اين  پذيرفتم. آنچه مي كرد و وظيفه بود مي ايجاب مي
خواهم بگويم آن دوستاني كه  است كه چنين واقعيتي نبوده است و نمي

اند، چون آنها هم بر طبق  اند، كار بدي كرده اند و صحبت كرده رفته
  اند. نها گذاشته بوده، عمل كردهآة اي كه شوراي انقالب به عهد وظيفه

 فرمايي امام ود دارد كه افراد ديگري قبل از تشريفج[ولي اين احتمال و
عضويت داشتند، با اين ژنرال امريكايي مصاحبه  در شوراي انقالب به ايران

ها ... [اينكه چه اشخاصي  يو مذاكره كرده باشند]احتماال از اين جمع ارتش
ممكن است با وي مالقات كرده باشند] اآلن دقيقاً يادم نيست، چون بايد از 

كه بيشتر در جريان بودند  خود آنها سوال كرد شايد آقاي مهندس بازرگان
طور كه گفتم  شان را در اختيار قرار دهند. [و] همان بهتر بتوانند خاطرات

   1دارند اين مسائل را. بهتر به ياد اً به ياد ندارم و آقاي مهندس بازرگاندقيق

  در اداره انقالب بايد با نمايندگان دشمن هم صحبت كرد 

                                                           
  ري كه از او پرسيد:اهللا در پاسخ به سوال خبرنگا در اينجا آيت. 1

توانيم در اينجا يك خط پاياني بر  هاي حضرتعالي، پس ما مي با توجه به فرمايش
با شما بكشيم و شما هيچ مالقاتي با ايشان  تمام شايعات مربوط به مالقات هايزر

با ايشان  ايد و احتمال دارد كه كسان ديگري از جمله آقاي مهندس بازرگان نداشته
  مالقات كرده باشند؟

 توانيد خط پايان بكشيد. فرمودند: بله، مي
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اين نكته كه گفتم من دوستاني را كه با ماموريت از طرف ة به اضاف
و هر فرد خارجي ديگر مالقات كرده باشند آنها  با هايزر شوراي انقالب
يك انقالب ة دانم، براي اينكه اين طبيعي است كه در ادار را محكوم نمي

و در اداره جامعه ما بايد با نمايندگان دشمن هم صحبت بكنيم؛ مهم اين 
نيست كه كسي با كسي صحبت كند، مهم اين است كه چگونه صحبت 

ام كه آنچه مهم  كند و من مكرر گفته مي كند و از چه موضعي صحبت مي
كنند يا نه، اين  است اين نيست كه افراد با نمايندگان خارجي صحبت مي

ناپسند و نامطلوبي مطرح شود تا ة مسئله اصالً نبايد به عنوان يك مسئل
روي آن شايعه به وجود بيايد، مهم اين است كه اگر افراد صحبت كنند، 

اند و  من نمايندگاني از خارج صحبت كرده چگونه صحبت كنند. با خود
را در آوردند توي يكي از همان اسناد اين  جاسوسية بعد كه اسناد الن

اند اين جمله را  هايي كه با من صحبت كرده جمله آمده است و همان
خوب، اين ديدار، يك  ».توان فريب داد او را به هيچ عنوان نمي«اند:  نوشته

 خواهيم ملت ما در دار مثبت است نه ديدار منفي. اين است كه اصوالً ميدي
گيري صحيح اين است  گيري صحيح داشته باشد؛ موضع اين جهت موضع

كه چگونه برخورد كنيم، اما در اصل برخورد اشكالي نيست. بله از وقتي 
ادند كه به به عنوان رهبر دستور د جاسوسي، امامة كه پس از اشغال الن

مستقيم يا غيرمستقيم كسي صحبت نكند، از  طور كلي با نمايندگان امريكا
  1خطا كرده است. آن موقع به بعد اگر كسي صحبت كرده باشد،

  شركت نكردم در هيچ مذاكره و گفتگوئي با امريكا

و  امريكا من در هيچ مذاكره و گفتگوئي كه به سمت آوانس دادن به
                                                           

، 2 ي، جبهشـت  اهللا شهيد دكتـر سـيد محمـد حسـيني     هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1
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  ام.  ام. بلكه جلوي آن را گرفته آوانس گرفتن پيش رفته باشد حاضر نبوده
به نظر من انقالب  .من درباره سازش نظر خودم را مكرر اعالم كردم

گونه  آميز به جلو برود كه هيچ تواند موفقيت وقتي مي ايران  اسالمي
رح و نقشه رهبري انقالب و اداره انقالب سازش با قدرت بيگانه در ط

رخنه نكند. البته به نظر من دو نوع سازش وجود دارد در عالم سياست 
يكي سازش خيانتكارانه و ديگري : كنم هر دو مردود باشند كه فكر مي

انديشانه است. من شخصاً هر دو نوع سازش را رد  سازش مصلحت
روشن است كساني هستند كه در مورد سازش خيانتكارانه مطلب  .كنم مي

براي اينكه در يك كشوري در دنياي سوم به حكومت برسند بيايند و با 
شوند و  حكومت وقت است وارد مذاكره مي  آن ابرقدرتي كه حامي

كنند تا خودشان با حمايت آن  زيرپاي حكومت قبلي را خالي مي
در اين  ابرقدرت جاي او بنشينند اين سازش خيانتكارانه است و معموالً

شوند امتيازي به آن ابرقدرت  ها مجبور مي رويه اينگونه افراد يا گروه
بدهند تا او را راضي كنند تا اينكه خودشان جانشين حكومت قبلي 

عالقمند به مصلحت ملت  باشند. نوع دوم سازش اين است كه يك گروه
ه جاي مشي سياسي انتخاب كرده كه در آن خط مشي ب و كشور خط

هاي استعمارگر بيايد و با آنها وارد  مبارزه قوي و نيرومند با ابرقدرت
مذاكره هم بشود و به خيال خودش آنها را هم قانع كند كه دست از سر 

منطق  يك كشور دنياي سوم و يك ملت دنياي سوم بردارند و بخواهد با
اهد به ملت آنكه واقعاً بخو آنها را از استعمار و استثمار منصرف كند. بي

جويانه و از نظر  گوئيم سازش مصلحت خودش خيانتي كند. به اين مي
ملت  ،هاي مبارزه من اين نوع سازش هم محكوم است. در طول اين سال

ولي هيچگاه براي گفتگو با  ؛ام من به روش دوم اعتقادي نداشته ،ايران
ي ها به جلو نگذاشتم و حتي افراد و گروه  هاي دشمن قدمي ابرقدرت

را كه به اين راه معتقد بودند مكرر با آنها بحث   اجتماعي محترمي
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كنم اين روش، روش صحيحي باشد. و اين روش،  كردم كه فكر نمي مي
  روشي است كه اصوالً با روحيه انقالب سازگار نيست. 

جويانه  من در عين اينكه هر نوع مذاكره براساس سازش مصلحت ،بله
وقت آن را جزء  ام و در اين راه هيچ في كردهكنم و ن را صريحاً نفي مي

ام مواردي پيش  طرح و برنامه مبارزاتي براي خود و همفكرانم قرار نداده
اي با ما تماس  دشمن خواسته براي مساله ،آمده كه عكس مطلب بوده

بگيرد نه اينكه ما خواسته باشيم دشمن با ما تماس بگيرد او خواسته با ما 
موارد كه دشمن خواستار تماس با ما بوده در جمع  تماس بگيرد. در اين

يك نظر اينكه حتي در اين  :دوستان همفكرمان دو نظر وجود داشته
موارد هم بايد از هر نوع مذاكره با دشمن خودداري كرد و يك فكر 

توانيم به سود  اينكه بايد سنجيد اگر در گفتگوي روياروي با دشمن ما مي
پرمغزي و  ،آگاهي ،اعتماد به نفس ،درت نفسبرداريم و ق  انقالب گامي

پرمحتوائي انقالب را نشان دهيم و ضعف او را دريابيم در اين صورت 
توانيم در موارد الزم با او صحبت كنيم. در دوران انقالب تا قبل از  مي

هيچوقت زمينه صحبتي و ضرورت چنين صحبتي  تشكيل شوراي انقالب
ولي پس از تشكيل شوراي انقالب در چند مورد كه قبل  ؛ه بودپيش نيامد

از پيروزي و بعد از پيروزي دشمنان خارجي و داخلي انقالب 
هر جا از ديد ما سودمند بوده است كه  ،اند با ما صحبت كنند خواسته مي

خواهم  مي بنابراين من .ايم گفته ،به آنها بگوئيم بنشينيم و مطالب را رويارو
دشمن به هر گيري كنم. يك سازش خائنانه با  اين طور خالصهمطلب را 

حال محكوم است و محكوميت آن بديهي و معامله بر سر مصالح ملت 
  است.  جويانه با دشمن محكوم محكوم است. سازش مصلحت

آميز  جويانه سازش گفتگوي مستقيم با دشمن اگر آهنگ مذاكره مصلحت
گوي رويارويي با دشمن به منظور داشته باشد محكوم است. ولي چهار گفت

انقالبيون و دريافتن ، آگاهي انقالب ،اعتماد به نفس ،نشان دادن قدرت نفس
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   1موارد الزم است.هاي ضعف دشمن مفيد و در بسياري  نقطه

  ام كه اين اوراق را منتشر كنيد  بارها اعالم كرده

هايي كه  ها و گروه چهرهة مالقاعده راجع به ه علي جاسوسية در الن
شود؛ بايد ديد آن اوراق چه  هايي پيدا مي اند ورقه در اين جريان بوده

دهد. من گفتم خط دوم سازش، خطي است كه با دشمن مذاكره  نشان مي
كند، براي اينكه از او به جهت پيروزي كمك بگيرد، براي رسيدن به  مي

كند. تا آنجا كه  اين را نفي مي اش و گفتم كه خط امام همان آرمان مردمي
گونه  هيچ شود، من تا قبل از تشكيل شوراي انقالب به من مربوط مي

گفتگو با نمايندگان سياسي خارجي نداشتم. پس از تشكيل شوراي 
شورا در آبان تشكيل شد، ولي ة انقالب كه در حدود آذر ماه گذشته هست

مدارهاي گوناگون كه از  ان شورا در آذر تشكيل شد، سياسترسماً به عنو
آمدند يا اينجا بودند، داخلي و خارجي و سران ارتش و  خارج مي

فقط  _ديگران، بدون اينكه بدانند شوراي انقالب چه كساني هستند 
 -اند  اجماالً خبر داشتند كه چند نفر هستند كه در رابطه با پاريس

؛ در برخورد با اين تقاضاها دو نوع ديد وجود كردند تقاضاي مالقات مي
ها  داشت و االن نيز وجود دارد. يكي اينكه بايد به تمام اين مالقات

جواب منفي داد و هيچ نوع مالقات و صحبت را با نمايندگان دشمن 
نپذيرفت؛ البته بعضي از دوستان ما داراي اين نوع ديد بودند و هنوز هم 

طالب دشمن را مستقيماً از زبان نمايندگانش دوم اينكه بايد م هستند.
شنيد و از اين نوع مقابله با نمايندگان دشمن خودداري نكرد، بلكه از اين 

  اي براي دو چيز استفاده كرد: مالقات به عنوان وسيله
  براي خواندن دست دشمن از نزديك. -الف

                                                           
 .963-962صص اي بر جاودانه تاريخ،  ، اسطورهشهيد بهشتي. 1
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براي نشان دادن آگاهي سياسي و قدرت روحي و اعتماد به  -ب
  صف خودمان از نزديك. نفس در

خودم طرفدار مورد دوم بودم و هنوز هم هستم. من معتقدم اگر 
» نه«خواهد كسي را بفرستد و با ما صحبت كند ما يكسره  دشمن مي

مان بايد  نگوييم، ببينيم در چه اوضاعي هستيم و اگر براي پيشبرد مبارزه
يم. اگر بايد به از اين مقابله با دشمن مطلبي را بدست آورد، بدست بياور

ترسيم، اين  ها و تهديدهايش نمي دشمن نشان بدهيم كه ما از توطئه
نترسيدن ما را رودررو لمس كند. من اين را به عنوان يك تاكتيك، حتي 

كنم؛ چون بدون استثنا در چند موردي كه  از اين به بعد هم توصيه مي
  ده، از اين تاكتيك استفاده كرديم.پيش آم پس از تشكيل شوراي انقالب

 يا كميته مشترك قبل از آن هم من در برخوردهايي كه در ساواك
زند،  داشتم، در آنجا ديدم وقتي انسان، قوي و با شجاعت حرف مي

گذارد. دشمن بايد بداند كه حريف او  چگونه در روح عوامل رژيم اثر مي
شخصي خود ة و چه بهتر كه اين را از نزديك ببيند؛ اين عقيدقوي است 

من بود و براي اينكه با يك ژست سياسي از همان اول اين را به دشمن 
نشان بدهم، من در چند موردي كه آن موقع پيش آمد، بدون استثنا وقتي 

گفتم:  مي شد، پذيرفتم و اگر مكرر مي گاهي نمي، كردند تقاضاي مالقات مي
 منزل خودم يا در منزل يكي از دوستان عضو شوراي انقالب فقط در

هاي  كه جوان كنم. مثالً وقتي سران ارتش (پس از فرمان امام مالقات مي
ي و باغ ما از ارتش فرار كردند و سران ارتش مرعوب شده بودند) قره

ند، من شخصاً گفتم فقط در منزل خودم ديگران تقاضاي مالقات كرد
حاضرم. پيغام دادند كه: ما امنيت نداريم كه از محل ستاد بيرون بياييم. 

آيم، و نرفتم و  محل ديدار را ستاد تعيين كردند. من گفتم: بنده كه نمي
كردم، چون معتقد  اعتماد به نفس استفاده مية من اين را به عنوان نشان

ها نشان دادن قدرت نفس است؛ ولي اوراقي كه اين برخوردة بودم ثمر
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اين تقاضاي ة هايي دربار شك گزارش هست، بي جاسوسية در الن
   1ها و مطالبي كه گفته شد. ها، پذيرفته شدن مالقات

  قطع شد هر گونه تماس با امريكا پس از منع امام

شود ديگر هيچگونه  ورا و شخص من مربوط ميتا آنجا كه به كل ش
  گرفته نشده است. تماسي با امريكا

  انقالبام قبل از عضويت در شوراي  خط سياسي و اجتماعي مبارزاتي

ده برگزي به عضويت شوراي انقالب قبل از اينكه من از طرف امام
ام، خطي بود كه تماس با بيگانگان  شوم، اصوالً خط سياسي و اجتماعي

آمد و چون من همواره معتقد بودم كه ما هنگامي پيروز  جزو آن نمي
  شويم كه: مي

  .مان مكتبي باشد، آن هم مكتب اسالم مبارزه. 1
 اعتماد به نفس صد درصد كامل داشته باشيم. .2

س با هيچ گروهي از داخل و خارج گونه تما بنابراين حاجتي به هيچ
ولي پس از اينكه من به  ؛ديدم نمي ،از آنهايي كه خارج از اين خط بودند

 انتخاب شدم، شوراي انقالب از طرف امام عضويت در شوراي انقالب
زير نظر  مسائل مربوط به تداوم انقالب را در ايرانة موظف بود كلي

بگيرد و چون، چه مقامات داخلي و چه مقامات خارجي فهميده بودند 
 اي با امام طرف مشورت هستند، در موقعي كه امام در پاريس كه يك عده

بودند و شورا تشكيل شده بود و يك بار هم امام فرموده بودند كه 
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د، به هر حال، شوراي انقالب تشكيل شده و اعضايش هم در ايران هستت
دند، اد هايي مي تحت اين عناوين، براي افرادي از شوراي انقالب پيغام

هاي  نمايندگي ها، هم از طرف ، اين گونه تماس خواستند بگيرند هايي مي تماس
شد و هم از طرف  و ديگران) پيشنهاد مي سياسي خارجي (سفارت امريكا
و ديگران) ما در اين موارد، در آن موقع  مقامات داخلي (ارتش، بختيار

كه ديگر مسئوليت سياسي داشتيم در مورد مسائل در شورا بحث 
گذاشتيم؛ اگر مسئله براي ما خيلي روشن بود خود  كرديم و به راي مي مي

گرفتيم، اگر مسئله كمترين ابهامي داشت با وسايلي كه  ما تصميم مي
كرديم، به دنبال كسب نظر  داديم، كسب نظر مي داشتيم به امام خبر مي

كرديم يا  كردند، [كه] عمل مي امام يا تصميم را به خودمان واگذار مي
1كرديم. رهنمودي داشتند [كه] رهنمود ايشان را انتخاب مي

 

  دانم  من مقدس بازي سياسي را ضعف مي 

ي پيش از پيروزي انقالب و بعد از پيروزي انقالب كسانة در آن دور
داشته  آيد ديداري با هايزر اند؛ گفتم من يادم نمي آمده از سفارت امريكا

آيد، چنين چيزي  باشم. اگر هايزر بود در همين فرمول بود، ولي يادم نمي
تحت اين عناوين نبود. در اين ديدارها مسائلي كه مطرح شده روشن 

دادن موضع روشن و قاطع و موقع است؛ مسائل عبارت است از نشان 
قدرت، از موضع قدرت صحبت كردن  ما در جهت انقالب؛ بنده اين را 

هر برخوردي از طرف ما با نمايندگان دشمن وقتي  ،ام مكرر اعالم كرده
قدرت روحي و قدرت بينش سياسي و اجتماعي ة دهند نمايشگر و نشان

ه باشد؛ به همين دليل تواند در جهت پيروزي حسن اثر داشت ما باشد، مي
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در طول مبارزه هر جا ديده شده تماسي داراي اين بازده به عنوان حداقل 
نيست، از آن خودداري شده است و امروز هم نمايندگان كشورهاي 

، خواستار تماس مختلف با نمايندگان ما، با دولت ما، با شوراي انقالب
ناپذير  س سياسي با ديگران داشتن، اجتنابهستند و اصوالً در دنيا تما

ايم نه، به خاطر اين است كه گاهي  است؛ در موارد معيني اگر گفته
قدرت باشد و گاهي نوع برخورد ة تواند نشان خودداري از يك تماس مي

در يك تماس بستگي دارد به انتخاب موقعيت. به هر حال با صراحت 
و مسئوالني در جامعه به جاي داشتن ام كه اگر رهبران  اين را اعالم كرده

مواضع قدرت روشن، بروند سراغ مقدس بازي سياسي (مقدس بازي 
سياسي اين است كه يك نفر كه يك مسئوليت سياسي دارد بگويد اصالً 

پذيريم با يك خارجي يك كلمه حرف بزنيم كه مبادا جامعه ما را  نمي
ام،  ضعف ناميده بدنام كند) من اين روحيه را همواره به عنوان يك

هاي مناسب نه  گويم يك آدم قوي از برخورد با دشمن در موقعيت مي
  كند. زند، بلكه حسن استفاده [هم] مي تنها سر باز نمي

پيروزمندي كه در ة ها پس از آن حمل با ارتشي يباغ قرهي؛ باغ اما قره
ر با چند نفر از دوستان ما شده بود. لويزان صورت گرفت، خواستار ديدا

دوستان هم باز تاكيد داشتند من شركت كنم؛ يك مقدار به اين جهت كه 
كنم.  در اين برخوردها تجربه شده بود كه با قدرت روحي برخورد مي

هايي كه براي نشان دادن قدرت نفساني در اين  من يكي از تاكتيك
گفتم اگر اينها خواستار مالقات  اين بود كه مي ،بردم تقاضاها به كار مي

ي خواهند حرفي بزنند يا بيايند منزل ما يا منزل يكي از اعضا هستند و مي
  .شوراي انقالب

به اين ترتيب براي نشان دادن موضع قدرت گفته شد كه اگر اينها 
منيت ها بيايند. آنها گفتند آنجا ا صحبتي دارند بايد به يكي از اين منزل

نداريم. گفتيم اگر امنيت نداريد نياييد، ما كه خواستار مالقات با شما 
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گاه ما خواستار ديدار با كسي نبوديم، آنها  نيستيم. در تمام اين موارد هيچ
ها اگر  خواستند مراجعه كنند. ما در اين مراجعه كننده مي به عنوان مراجعه

ف كنيم و موضع قدرتي اميد داشتيم كه بتوانيم نقطه ضعفي از دشمن كش
  كرديم. از خودمان را به او نشان بدهيم، آن وقت عمل مي

آن ة ؛ بختيار هم باز همين طور خواستار اين بود كه درباراما بختيار
صحبت بكند. باز من گفتم اگر با  اش به پاريس بيني شده مسافرت پيش

ها باشد و  يستي در يكي از اين خانهمن قرار است كسي صحبت بكند، با
جواب داده بود كه امنيت ندارم و بنابراين با او مالقاتي روي نداده 

  1است.

  در پاريس با امامبراي مالقات   بختيار درخواست

اين بود كه بختيار خواستار  ][با امام ديدار] بختيارتقاضاي [ جريان
مطرح شد  و ديدار با امام بود؛ اين هم با شوراي انقالب رفتن به پاريس

و هم با امام در پاريس صحبت شده بود؛ نظر نهايي اين بود كه [بختيار] 
بيند، برود خواهد برود آنجا امام را ب اينجا استعفا بدهد و بعد از استعفا مي

ببيند. اين نظر نهايي بود و اين نظر تصويب شده بود، خود امام هم 
خواهد بيايد اشكالي نيست.  تصويب كرده بودند كه اگر استعفا داد، مي

  مهم، استعفاي او بوده است.ة مسئل
من بيايند و نگذاشتند و  به تهران پس از آن روزي كه قرار بود امام

صحبت كردم، در آن صحبت پيشنهاد كردم كه  آن روز در بهشت زهرا
و مدرسين)  آقايان علما و مدرسين (علماي مبارز و روحانيت مبارز

اي و تبادل نظري  ها قراري بگذارند، جلسه خوب است يكي از اين شب
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گذاشته شده  علوي دخترانهة رسداشته باشيم. اين جريان قرارش در مد
و عشا، بنده عازم آن جلسه بودم، به من اطالع  بود. بعد از نماز مغرب

يك جلسه دارد براي يك كار فوري و حتماً  دادند كه شوراي انقالب
ا مدتي بود شروع شركت كنيد، وقتي وارد جلسه شدم، جلسه كارش ر

كه من در ذهنم اين بود كه نوبت  كرده بود، آنجا ديدم آقاي امير انتظام
اش نوشته است كه اين نوبت  اول كه ايشان را ديدم، [اما] ايشان در نوشته

سه روز قبل از آن من او را ديده  -دوم بوده است. يك نوبت هم دو 
ان براي من ناآشنا بود. حاال بار دوم هم بود، ايشة بودم، به هر حال چهر

آمد.  خوب، با يك ديدار آن هم در آن شرايط شلوغ، براي آدم، ناآشنا مي
صحبت  ايشان يك متني جلويشان بود، گفتند بله امروز عصر با پاريس

تكليف اي بدهد و برود آنجا  يك اعالميه شد و قرار شده است بختيار
روشن بشود. چون اين برخالف قرار قبلي بود براي من  استعفايش

آور بود، گفتم بخوانيد، نوشته را خواندند، آن نوشته به نظر من  تعجب
خيلي سست آمد، گفتم عجيب! با اين توافق شده است؟ گفتم اگر 

گيري است، با متن آن كه ديگر توافق نشده است؛ من با اين  صحبت راي
اي در  كنيد. الاقل يك جمله م، چون متن را داريد حاال تهيه ميمتن مخالف

روم و تسليم نظر امام خواهم  آن بگذاريد كه او تعهد كند كه من آنجا مي
بود. پيشنهاد من اين بود، يا همانجا گفتيد يا رفتند با او تماس گرفتند، 

هر  اي بگذاريد كه به پذيرد. گفتم يك جمله گفتند او اين جمله را نمي
حال اين روح و محتوا را داشته باشد، واال عدول از نظري كه قبالً امام 

ديگري ة آمد. يك جمل به نظر نادرست مي ،هم آن را تاييد كرده بودند
گذاشتند كه عيناً يادم نيست. گفته بودم كه اگر آن نوشته هست، بياورند 

روحانيون ة لساش را در اسناد داشته باشم. از آنجا من به ج كه من فتوكپي
رفتم، دير شده بود، چون آنجا معطل شدم. جريان را برايشان گفتم، وقتي 
جريان را گفتم، چند تن از دوستان ما گفتند نه، اين درست نيست و 
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حتماً در آن، يك خالفي روي داده است. گفتم اينها گفتند از امام 
كردند،  ايم؛ البته امام هيچوقت مستقيماً با تلفن صحبت نمي پرسيده
اي كه آنجا بوده رفته و  اي هميشه بود. گفتم اينها گفتند آن واسطه واسطه

به امام گفته است و اگر امام موافقت كرده باشند كه برود آنجا تكليف 
استعفايش روشن شود، مخالفت ما در اينجا درست نيست؛ براي اينكه در 

بري امام را كند ما حتي ره حساس از مبارزه، دشمن خيال مية اين بره
خواهيد  زند و اگر مي قبول نداريم. اين به انسجام رهبري صدمه مي

خالف اين را بگوييد، يكي از دوستان تلفن بزند و به عنوان نظر امام هر 
چيزي هست ما بازگو كنيم نه نظر خودمان را بگوييم كه بله ما با اين 

و هستم و هميشه مخالفيم. بنده اصوالً به اين انسجام رهبري معتقد بودم 
رسد كه به نظر ما اشكال  معتقد بودم اگر مطلبي را امام به نظرشان مي

ة دارد برويم خيلي صريح و روشن به ايشان بگوييم، اما تصميم را به عهد
رهبر بگذاريم، حاال يا فرد رهبر است يا شوراي رهبري است؛ به هر حال 

ود كه قرار بوده است رهبري انسجام داشته باشد. از اين طرف هم فشار ب
در اخبار خوانده شود و اين نوشته به اخبار نرسيده  8اين نوشته ساعت 

رسيد،  8رسيد و يا شايد هم اخبار ساعت  10بود و گويا به اخبار ساعت 
دقيقاً اين جزئيات يادم نمانده، وقتي با پاريس تماس گرفتند و مجدداً با 

و بروي، نظر اين است؛ اين  بختيار صحبت كردند كه بايد استعفا بدهي
اي  طور ادامه داشت، خوشبختانه خبر آوردند كه آن نوشته درگيري همين

اي را كه بنده  ) آن جمله10يا  8كه از راديو خوانده شده، (حاال ساعت 
گفته بودم اضافه كنند و تصويب شده بود، انداخته بودند كه اين براي من 

تيب اينها ديگر بهانه ندارند بگويند بسي خوشبختي بود كه به اين ترة ماي
  كه چيزي را كه پاريس (امام) پذيرفته و ما عمل كرديم، زير پا گذاشتند.

شايد بعد از نيمه شب بود كه به دنبال تماس تلفني بعدي معلوم شد 
نظرشان با اين رويه موافق نيست. عين آن متن را در تلفن خوانده  كه امام
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داده بود بخوانند) ايشان هم تاييد كرده بودند  را كه بختياربودند (متني 
خواهيد بياييد، بايد استعفا بدهد؛  كه اين درست نيست و اصوالً اگر مي

رفتن آنجا و اينكه آنجا استعفا ة استعفا بدهد. حتي مسئل همين ايران
ل شد؛ اين تفصيل جريان بدهد هم منتفي است و به اين ترتيب مسئله ح

  1آن شب بود.

   و كسب تكليف از امام ارتباط تلفني با پاريس

آيد كه در اين  ، يادم نميبا سوليوان در رابطه با روابط بنده و بازرگان
يا نه؛ ولي ديدارها آيا سوليوان هم آمده و با من ديداري هم داشته 

كند. بله ما  طور كه گفتم، اگر داشتم مثل ديگران براي من فرقي نمي همين
ساده و ممكن نبود، براي اينكه معتقد  با اينكه آن موقع تماس با پاريس

اين مذاكرات اگر با كسب نظر رهبر باشد از نظر ة بوديم تصميم دربار
لفن يا مسافر به پاريس تة تر است، به وسيل رهبري نهضت صحيح

از ما تقاضاي مالقات دارد، نظر شما چيست؟ البته  گفتيم فالن گروه مي
گفتيم يك خارجي يا سران  شد بگوييم، مي نام گروه را در تلفن نمي

كرد و يا به نظر خودمان هم  كرد و يا تاييد مي ارتش، و ايشان يا رد مي
دانم  كرديم. آن دو روحاني را نمي مل ميمشورت كرده و با اكثريت آرا ع

چه كساني هستند، براي اينكه اين را بايد از خود ايشان سوال كرد. قدر 
مسلم اين است كه من خودم اصالً اين رويه را متناسب با روند انقالب 

يافتم و معتقد بودم بايد تمام نيروها را به كار برد و كار را يكسره  نمي
ام،  سخنان آقاي بازرگان، خودم هم ايشان را نديده كرد، چون بعد از اين

امشب خودم از ايشان خواهم پرسيد كه اين دو نفر روحاني [كه بازرگان 
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  1موافقت داشتند] چه كساني بودند. گفت با شوراي سلطنت مي

  پاريس؛ ديدارهاي خارجي با امام

با بعضي از  2اهد ديدار رمزي كالركبودم [ش آن وقت كه من پاريس
گويم وقتي من در پاريس بودم كارهاي  مقامات ايراني نبودم] باز هم مي

دادم، يعني وظايفي را كه به دوش خودم بود. چه بسا  يخودم را انجام م
آن موقع  آن موقع آنها هم بودند و من متوجه نبودم و در جريان نبودم ...

اي  هم هر روز عده اي خارجي خيلي زياد بود، در داخل ايرانديداره
خواستند با ما گفتگو كنند و همه خواستار اين بودند كه  آمدند و مي مي

در پاريس  انقالب بدانند و اين هجوم بر امامة نظرهاي همه را دربار نقطه
گان خارجي بر امام بودم. از همه بيشتر بود. من شاهد هجوم ديداركنند

در آن چند روزي كه در پاريس بودم، در ميان اينها آيا آقاي رمزي 
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 (استاد دانشگاه پرينسـتون  )، ريچارد فالكاسبق امريكا (دادستان كل رمزى كالرك
هاى مذهبى امريكا) [رمـزى كـالرك، دادسـتان     (نماينده سازمان امريكا)، دان لويى

و  كل اسبق امريكا و ريچارد فالك، استاد دانشگاه پرينستون در ايالـت نيوجرسـى  
هاى مـذهبى   مطالعات خارجى آن، همچنين دان لوئى نماينده سازمان رئيس بخش

سـفر   از نزديك، بـه تهـران   براى بررسى وضع ايران 1979امريكا در اوايل ژانويه 
كردند. هر سه نفر، از رهبران جنبش مخالف با جنگ ويتنام و شركت فعال امريكا 

توقـف   ز بازديد از تهران، در راه بازگشـت در پـاريس  در جنگ بودند. اينان پس ا
خمينى ديدار و مذاكره نمودند. گفتنى اسـت   با امام 1979ژانويه  26كردند و روز 

الـدين   كه ديدار اين سه تن امريكايى با امام، مصادف بود با زمانى كه سـيد جـالل  
ى، رئيس شوراى نيابت سلطنت، به پاريس آمده و اسـتعفاى خـود را تسـليم    تهران

 ).532، ص: 5 صحيفه امام، ج( امام كرده بود.
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  1كالرك بوده يا نه، اطالع دقيقي ندارم.

   حزب براي ما شريك خدا نيست

حزب براي باال رفتن ميزان تعهد در ما به وجود آمده، نه براي كاستن 
كنيم.  نمانيم، قبول ميتعهد از ما. حزب از هم پاشيده شود ما متعهد 

ة ايجاد تشكيالت جديد با شماها كار دشواري نيست، ولي يك پوست
  خورد؟ دورش بيندازيد، نظم را رعايت كنيد. مغز به چه درد مي بي

ما براي حكومت  گويند. حزب براي ما شريك خدا نيست، دروغ مي
 كردن، بهاي يك بال مگس هم نداديم. در اين مدت ما حقارتي در خود

بيني هم نبوديم كه بخواهيم با  حقارت و خودكمة يافتيم و دچار عقد نمي
قدرت و رياستي آن را جبران كنيم. دفتر كار ما اين دفترهايي كه تازه 

ايم، مثل همين دفتر كارمان در حزب، مسئول  براي خودمان درست كرده
 ،اند آنجا نشسته ارزش پشت يك ميز آهني و چند تا صندلي بي روزنامه

دوستان ديگر ما نيز همچنين است. برخوردمان هم با همكاران در محيط 
طور.  كار هيچ فرقي با دو سال قبل نكرده؛ با دوستان خودمان هم همين

فقط يك چيز فرق كرده؛ از صبح زود تا نزديك نيمه شب تمام وقت در 
امروز در شكل  ها بودن و دوستان مبتال به رشك و حسد را اختيار وظيفه
توز امروز كه آلت  توز يافتن، دوستان ديروز، دشمنان كينه دشمنان كينه

اسالم شدند. منزل ما همان منزل است؟ زندگي ما ة دست دشمنان ديرين
مان هم چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ كميت  همان زندگي، خوراك

ه؟ كمتر از آن وقت شده، لباس ما هم همان لباس است، پس چه شد
شويم كه  ماند سالم و صلوات. آن هم كه ما در جامعه كمتر ظاهر مي مي

                                                           
ص  ،2ي، ج بهشت اهللا شهيد دكتر سيد محمد حسيني هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1
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سالم و صلوات هم كمتر داشته باشيم. اگر همان سخنران و قلم زن 
آمديم و هم بيشتر از  هميشگي بوديم، مطمئناً هم بيشتر در جامعه مي
  ماند؟ سالم و صلوات برخوردار بوديم؛ پس چه ديگر مي

ت، براي ما شريك خدا نيست، براي شما هم قدرت، حزب و تشكيال
مان براي دفاع  نبايد باشد (اشاره به حضار) با خدا پيمان ببنديم كه نفس

مان در خدمت حق و عدل و  مان و قلم از حق و عدل برود و بيايد. قدم
وقتي حزب جمهوري  خلق و خالق به كار افتد. حزب جمهوري اسالمي

مي است كه در تمام افرادش و در تمام سطوحش و در تمام اسال
كنند كه  انتقاد مي  اي باشد بر حزب و بر روزنامه كارهايش چنين روحيه

گويي  گوي كرده و حتي گاهي خالف واقع گاهي در تبليغاتش گزافه
 پذيرم و در هر مورد هم به كرده؛ من هر دو نقد را اجماالً ديده و مي

دهد و  راي مي ي به حبيبياهللا طاهر ام. (در مورد آيت دوستان صريح گفته
هاي روز توضيح دادند كه منظور آقاي حاج سيد حسن  بعد روزنامه

است). بنده در اولين برخورد انتقاد كردم؛ گفتم اين روش درست  طاهري
رداي آن روز نيز اشتباه و انتقادي كه كرده بودم به طور صحيح و نيست. ف

درست در روزنامه درج شد. ما بايد از خودمان انتقاد كنيم و بايد عيب 
كار خودمان را بدانيم. برادران و خواهران، اگر با مسائل صادقانه برخورد 

  ايد. كنيد، آن وقت به حزب جمهوري اسالمي خدمت كرده
اين  است جمهوري پس از اينكه معلوم شد ميل امامما در مورد ري

و  1مسئله را در حزب بررسي كرديم 1،هاي روحاني نباشند است كه چهره
                                                           

گويد: درباره حضـور روحانيـت در    ي در اين خصوص ميرفسنجان اهللا هاشمي آيت. 1
در اوايل انقالب اين بود كه روحانيت در كار اجرايـي   تفكر امام كارهاي اجرايي، 

بلكه ناظر و پشـتوانه امـور باشـد. ايشـان حضـور روحانيـت را در        شركت نكند، 
دانسـتند و   كافي مـي  كه متشكل از روحانيون و غيرروحانيون بود،  شوراي انقالب

پذيرفتنـد و   در جاهايي مانند قضا و از باب اينكه متصدي بايد مجتهـد باشـد مـي   
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 جوانب قوت و ضعف، برادر بسيار عزيزمان آقاي فارسية با توجه به هم
خوردمان را معرفي كرديم. از آن روز اول هم گفتيم كه در اين انتخاب بر

برخورد مكتبي است. شما هم ديديد فارسي را به دليل اينكه در اين 
هاي اخير و در اين يك سال اخير حتي مجالي براي برقرار كردن  سال

هاي گروهي به دست نياورده و يا خيلي كم  رابطه با مردم از طريق رسانه

                                                                                                                  
هـا   دانستند. بر اثر اين تفكر دولت و كارهاي اجرايي به دست ليبـرال  بلكه الزم مي

نـامزدي    انتخابات رياست جمهـوري،  داده شد و در نتيجه در قضاياي اولين دوره
منتفـي    -كه نظر مـا بـود    –براي تصدي پست رياست جمهوري  اهللا بهشتي آيت

هاي بني  پيروز انتخابات شد. بعد از آشكار شدن خيانت شد و در نتيجه بني صدر
برگشتند و گفتنـد كـه مـا بـا ايـن       امام از نظر خود و رسوايي جريان ليبرال،  صدر

ما اشتباه كرديم و "  به اهداف انقالب نخواهيم رسيد. تعبير امام اين بود كه: شكل، 
شود كه ما حكومت اسالمي  كنيم. انقالب از اين ناحيه ضربه خورد نمي استغفار مي

 نامه حكومت (فصل "شناس را از تصدي امور منع كنيم. داشته باشيم و افراد اسالم
 ).60ص  ، 79بهار  ، 15اسالمي، ش 

اند كه  توصيه كرده خميني در پاسخ به اين سوال كه شايع شده كه امام شهيد بهشتي. 1
روحانيت در انتخابات رياست جمهوري شـركت نكننـد؛ آيـا ايـن شـايعه      ة جامع

  صحت دارد، گفتند: 
اسالمي هستيم كه در آن مسلمانان آگاه و متعهد ة ك نظام و جامعما در پي ايجاد ي

ها را به عهده بگيرند؛ بنابراين نظامي كه ما در پي  و نيرومند و فعال، مسئووليت
هاي  ترين چهره كنندگان از زبده ايجاد آن هستيم نظامي است كه در آن حكومت

اي به ميان بيايد كه هدف،  آگاه و متعهد اسالمي باشند و هرگز نبايد كمترين شائبه
حكومت روحانيت است. براي اين منظور ما نسبت به هر مورد، موضعي خواهيم 
داشت تا اين حقيقت براي مردم ما و براي ديگر مردم جهان روشن گردد. بار 

هاي  كنم هدف، حكومت اسالم است و مسئووليت پذيرش چهره ديگر تاكيد مي
اصول، از موازين اسالمي است؛ خواه روحاني  آگاه به اسالم و متعهد در برابر

وجه مطرح نيست، نه به عنوان  باشند، خواه نباشند. لباس و شكل ظاهر به هيچ
اصلي اين است و ة يك عامل ترجيح و نه به عنوان يك عامل حذف؛ بنابراين نقط

 ).5/10/1358اطالعات،  اين بايد براي مردم روشن باشد. (روزنامه
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شناختند گزارشي كه به دست ما  به دست آورده بود، خيلي جاها نمي
روز موقعيت او بهتر و قبول جامعه  آن بود كه روزبهة دهند رسيد نشان

شد. افزايش قبول مردم نسبت به برادرمان جالل،  تر مي نسبت به او افزون
آن بود كه حزب مكتبي برخورد كرده، از يك حقي دارد دفاع ة نشان
كند، البته اين را هم بگويم در شوراي حزب اكثريت آراء اين بود.  مي
دانيد حزب در اينجا از نظر تشكيالتي هم مكتبي برخورد كرد، يعني  مي

شد تماس برقرار كرد تماس  قبالً با آن تعداد از دفاتر حزب كه مي
آراي دفاتر را هم آورده بودند و ما با توجه به آراي دفاتر ة گرفتيم، نتيج

گيري كرديم و برادرمان  حزب و با توجه به آراي شوراي مركزي راي
فارسي را با راي اكثريت انتخاب كرديم. در داخل شوراي الدين]  ل[جال

؛ معني حزب هم همين دمركزي دوستاني بودند كه اين عقيده را نداشتن
است كه هر كس بتواند راي خود را آزادانه اظهار نمايد. من صريحاً 

تخاب معتقد نبودند. به اين ان بگويم برادرمان جناب آقاي موسوي اردبيلي
 گفتند كه اين چه حزبي است شماها با آقاي موسوي اردبيلي دوستان مي

نظر  گويم اين همان حزب است كه اختالف نظر داريد؟ بنده مي اختالف
نظر نداشتيم، در تطبيق  داريم؛ براي اينكه ما در معيارها با ايشان اختالف

يم. نه فقط ايشان بعضي ديگر از دوستان هم معيارها اختالف داشت
ما هم معرفي  1،الدين راي دادند طور، ولي اكثريت به برادرمان جالل همين

ة ماند مسئل مي .رفت رفت و پيش مي كرديم؛ انتخابي مكتبي و پيش مي
رسد، اينكه  ايراني بودن آقاي فارسي؛ چيزي كه به عقل هيچ كس نمي

حث اين است كه آيا برادرمان فارسي نباشد. يك ب» فارسي«فارسي 
دهم. يك بحث ديگر  االصل هست يا نه؟ اين را توضيح مي باالخره ايراني

هم هست و آن اينكه اين قباي كهنه را چه كسي پيدا كرد؟ اين سوال را 

                                                           
 به عضويت حزب درآمد. فارسي الدين جالل با تشكيل حزب جمهوري اسالمي. 1
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از خودتان پرسيديد؟ براي اينكه با رشدي كه فارسي و مقبوليت 
ة در سطح گسترد و مدرسين قم روزافزوني كه حزب جمهوري اسالمي

انتخابات رياست جمهوري ة شد كه نتيج بيني مي كرد پيش جامعه پيدا مي
چيزي باشد غير از آنچه امروز هست. چه كساني رفتند اين قباي كهنه را 

انتخابات امروز، چيزي غير از ة خواستند نتيج پيدا كردند؟ آنهايي كه نمي
  1باشد كه امروز هست. آن

  به من » انحصارطلبي«توطئه  

گويند روحانيت از جمله من يك موضع انحصارطلبي اتخاذ  [اينكه مي
تمام مسائل را زير نگين خود درآورم بايد بگويم]  و تمايل داريم كرده

خواهد مجدداً روحانيت را  هاي استعمار است كه مي اين يكي از نيرنگ
ويم تنها عامل) در بسيج نيروها و پيروزي انقالب گ كه عامل موثري (نمي

ما، ة است، از مردم جدا كند و اميدواريم قشر روشنفكر و تحصيلكرد
باايمان و مبارز، هوشيار باشد و اين توطئه را بشناسد و ة قشر تحصيلكرد

  بشناساند و اين نقشه دشمن را نيز خنثي كند. 
كرد كه هوشيار و آگاه از طرف ديگر بايستي به روحانيت هم توصيه 

اش به وجود بيايد و تا آنجا كه  باشد و نگذارد چنين سوء تفاهمي درباره
هاي موثر و  دار شدن نقش ممكن است راهگشاي ديگران براي عهده

ها را مستقيماً به  مسئوليتهاي موثر باشد و سعي كند حداقل  مسئوليت
اينكه قدرتي به من  اي دارم كه هميشه از عهده گيرد. خود من چنين رويه

كنم هر چند باز جامعه و رهبري براي قبول  فرار ميمحول شود، 
كنم هر جا بشود كاري  آورند ولي تصور مي هاي جديد فشار مي مسئوليت

                                                           
، 1 ي، جبهشـت  اهللا شهيد دكتـر سـيد محمـد حسـيني     هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1
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 با اين ؛كنم ديگري محول كرد، از پذيرش مسئوليت جديد امتناع ميه را ب
ند بين علت حساسيت موضوع ميه همه در اين مرحله از زمان ب

گاه دنبال مسئوليت  دوش من گذاشته شده اما هيچه هائي ب مسئوليت
 ام كه به دست بگيرم و معتقدم اگر اين روحيه حاكم بر جديد نبوده

ها باشد و همه ببينند كه اينها  جامعه روحانيت در برخورد با مسئوليت
خواهند مسئوليتي را قبضه كنند بلكه اين مردم و انقالب است كه  نمي

گذارد. خودبخود اين روحيه و اين طرز  ليتي را بر دوش اينها ميمسئو
شود كه جلوي اين توطئه دشمن تا حدود زيادي  برخورد سبب مي

ه علي عليه السالم وقتي مردم ب گرفته شود. در حقيقت همانطور كه موال
خواهم و  داد كه من نمي او اصرار كردند كه قبول مسئوليت بفرمايد نشان

بود كه مردم اصرار داشتند و خداوند از ما مسئوليت فرمود اگر ن
داده كه در حد توانائي و امكانات براي  خواهد و ما را مسئول قرار مي

كردم. شيعيان وي نيز  مبارزه با ظلم بكوشيم مسئوليت را قبول نمي
اي داشته باشند. يعني برادران روحاني ما تنها در  بايستي چنين روحيه

  1.العمل نشان دهند قبول مسئوليت بايستي عكسبرخورد با تقاضاي 

  ام  كمترين پاداش مالي و مقامي از هيچ كس نخواسته

مان اين است  برادران! خواهران! از خصوصيات اين نهضت اسالمي
پردازي و  سازي و دروغ كه قيام و انقالبي في سبيل اهللا است. به شايعه

انحصارطلب.  ند روحانيتگوي از جمله مي زنند. ايجاد جنگ اعصاب دست مي
من پيش خودم گفتم اين روحانيت انحصارطلب كجا است. اگر اشاره به 

گاه  بينند كه ما هيچ تر به ما مي ماست، خود رهبر و دوستان نزديك
ايم، ولي اگر  تقاضاي بر عهده گرفتن مقامي را در تمام اين مدت نداشته
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گوييم  ما نمي ي را بر دوش ما گذاشت،مسئوليترهبري ملت انقالب 
  كنيم.  قبول نمي مسئوليتخواهيم، ما  معذرت مي
گاه  مان، هيچ سال تالش 30طور كه در تمام طول مدت  ما همان

ايم از حاال به بعد  خواسته كس نمي كمترين پاداش مالي و مقامي از هيچ
طور كه در اين مدت در برابر تبليغات مسموم  خواهيم، اما همان هم نمي

هاي  ي گوناگون رژيم ضعف نشان نداديم، در برابر اين توطئهو يا فشارها
هاي زير شكنجه  جديد و مدرن هم ضعف نشان نخواهيم داد. در آن سال

گاه از خود ضعف نشان نداديم، اينجا هم ضعف نشان  در كميته هيچ
من موضع خود و دوستان روحاني خودمان را صريحاً به  نخواهيم داد.

كنم. ما در گذشته، امروز و فردا خواستار هيچ  اعالم مي ملت ايران
پاداش، مقام و قدرتي نبوده و نيستيم. خدا گواه است كه در قلب ما هيچ 

  حب جاه و مقامي وجود ندارد.
هم آن زمان از استبداد ديني و انحصارطلبي روحانيت سخن  بختيار

در يك سخنراني  در انگلستان هايش  گفت و هم اكنون در مصاحبه مي
اند، همين  اي كه با حمايت دولت انگلستان فراهم كرده بيني شده پيش

ها را زده است. گزارشي دارم از آنجا كه بختيار با حفاظت ماموران  حرف
هاي فراري از  انگليسي به يك سالن برده شده و آنجا براي ضد انقالبي

نفري سخنراني كرده و گفته است كه ملت  2500در يك جمعيت  ايران
اين ملت من هستم و ة دهند برد و نجات ما در زير استبداد ديني رنج مي

نفري مغزهاي فراري از ايران به ايران  2000ماه من با يك خيل  8پس از 
باز خواهيم گشت و ملت ايران را از زير اين استبداد خالص خواهيم 

طبقات در اينجا حضور دارند؛ آيا شما به عمال استعمار ة از همكرد. اآلن 
  اي را خواهيد داد؟ خير. چنين اجازه

وارد شوند و عمال و  به تهران من در آن روز كه قرار بود امام
م به مانع پرواز هواپيما شده بودند، طبق قرار آمدي مزدوران حاكم بر ايران
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و دوستان خواستند كه من آنجا با مردم سخن بگويم. آن  بهشت زهرا
مان كه بيش  بحراني و در آن مجمع بزرگ ملت انقالبية روز در آن مرحل

از يك ميليون نفر در فرودگاه گرد هم آمده بودند با صراحت گفتم كه ما 
ما ة . اي ملت ايران! عشق و عالقهمچنان تا آخرين نفس عاشق شهادتيم

به شماست و به تقويت روز افزون پيوند و همگامي با شماست و در اين 
راه دشوار و پر فراز و نشيب نه تنها كمترين رخنه پيدا نشده، بلكه 

ما به اين همبستگي، همگامي و همفكري بيشتر ة روز عشق و عالق روزبه
ري مورد قبول اكثريت مردم باشند شده است. اگر فرد يا افراد مدير و مدب

و به رهبري پذيرفته شوند، استبداد است؟ يك انساني با اين خصوصيات 
دهد؟  كه اكثر مردم او را به رهبري پذيرفته باشند، آيا اين بوي استبداد مي

    1اند؟ ببينيد چه سر و صدايي ايجاد كرده

  را نپذيرفتم  داليلي كه من مناظره با مسعود رجوي

اين مسئله از سه جنبه قابل بررسي است؛ يكي اينكه اصالً اصل اين 
سازمان و نامزدهاي ة مناظره از جانب كسي مطرح شده كه خودش نمايند

دانستند كه نامزدهاي انتخاباتي (مجلس  انتخاباتي است. آيا ايشان نمي
ظاهر  آن موقع در راديو و تلويزيون توانند در ) نميشوراي اسالمي

بشوند؟ اگر ايشان خبر نداشتند، پس يك ناآگاهي سياسي نامناسبي از 
خورد و اين ناآگاهي بدي بوده است و اگر آگاه  ايشان به چشم مي

مگر قرار است كه سر همديگر را شيره  اند كه ديگر پناه بر خدا! ... بوده
  اين يك آگاهي انتخاباتي بود يا پيشنهاد مناظره؟ كدام يك؟ بماليم؟!

طبق ضوابط، كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس بودند، حق 
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صحبت و حضور در راديو تلويزيون را نداشتند و هنوز هم ندارند 
اند)؛ البته اگر اعالم شده بود كه  دوم قرار گرفتهة (آنهايي كه در مرحل

پذيرفتيم؛  پذيرد، ما مي تلويزيون انجام مي مناظره در خارج از راديو
همچنان كه من با دو تن از دانشجويان هوادار سازمان مجاهدين خلق در 
دانشگاه صنعتي به گفتگو نشستيم. عجيب اينجاست كه روي اين مسئله 
هم كه مناظره بايد حتماً در تلويزيون انجام بگيرد، اصرار و پافشاري 

  شد. مي
اي كه امروز در  اي انجام گيرد، آن مسئله اشد مناظرهثانياً اگر قرار ب

ة آفرين است، آيا كارنام رابطه با سازمان در جامعه مطرح است و جنجال
است يا التقاطي فكر كردن و تخلف از اخالق اسالمي؟  شوراي انقالب

زمان يك سا اي ميان من و سازنده ة كدام يكي؟ اگر قرار است يك مناظر
و  كند و با آيات قرآن اجتماعي، سياسي باشد كه با نام اسالمي فعاليت مي

كند، ولي در عين حال متهم  سخنش را بيان مي كلمات موال علي (ع)
گويم متهم به اينكه  گويم اصالً اين طوري است، بلكه مي است (من نمي

انديشد و به موازين  التقاطي مي تفكرش، تفكر خالص اسالمي نيست و
گويد و  فقه انقالبي و اسالمي آن پايبندي مطلوب ندارد و دروغ مي

هايي كه  اي است به چهره نامه اش معموالً فحش سازد ... روزنامه شايعه مي
جامعه به آنها عالقه دارد و به قانون اساسي هم كه راي نداده و قبول 

گويم متهم است) و اگر قرار باشد  و با اين همه من مي نداشته ...
آينده باشد. اينها كه ة اي انجام بگيرد بايد براي مردم سودمند و پاي مناظره

كنند تفكرشان، تفكر خالص اسالمي است، الاقل بايد اين  ادعا مي
موضوع را مورد مناظره قرار بدهند. من هم در هر مجمعي و هر جايي 

اي كه دو تن از  كنم. در مناظره مي به عنوان وظيفه در اين مناظره شركت
دانشجويان هوادار و يا عضو سازمان با من انجام دادند، يكي از اين 

دانيم شما چرا مسئله دو  ما مي«آقايان در حضور جمع اظهار داشت: 
اي بودن انتخابات را مطرح كرديد؛ چون ديگر پايگاه مردمي  مرحله
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بسيار خوب، حاال چون ما پايگاه  من در پاسخ به آن آقا گفتم» نداريد و...
گوييم نمايندگاني بايد به مجلس بروند كه داراي  مردمي نداريم مي

اكثريت مطلق آراء باشند، اينكه به سود شماست كه پايگاه مردمي داريد! 
را به  ، بهشتيياند كه فالن اعضا و هواداران اين سازمان پالكارد زده

ق دعوت كرد. خوب به مناظره دعوت كرده بوديد محاكمه در دادگاه خل
دادگاه خلق را در مناظره ة يا به محاكمه؟ كدام يكي؟ شما كه يك بار مز

  چشيديد، حرفي نيست، بار ديگر هم بچشيد! ... 
  اسالمي و قرآني است.ة اين نوع برخورد شما دور از شان جامع

ر راديو تلويزيون توانسته در موقعيت انتخاباتي د اوالً اين برادر نمي
، بايد پيرامون موضوعي همناظره كند. ثانياً اگر حسن نيتي در كار بود

آن هستند؛ يعني اينكه اين سازمان از ة شد كه مردم ما تشن مناظره مي
لحاظ تفكر اسالمي التقاطي است يا نه؟ و از نظر موضع سياسي مستقل 

ة كارنامة ر باشد درباراست (نه شرقي نه غربي) و يا اينكه وابسته؟ اگر قرا
بحث شود، چرا مرا انتخاب كرديد؟ اين كار را شورا بايد  شوراي انقالب

اش را بايد تنظيم كند و  تشخيص بدهد؛ يعني شوراي انقالب كارنامه
  يكي از اعضا را هم معين كند تا پاسخگوي آن باشد.

ر خوب داشته باشد، منحصر به حساب بنده نيست اگر كا شوراي انقالب
و اگر كار بد داشته باشد، باز منحصر به حساب بنده نيست. اگر واقعاً قرار 
است شوراي انقالب مناظره كند، الاقل خوب است چند تا عضو آن بيايند 

شوراي  مسئوليتمناظره كنند. بعد هم كه توضيح داديم كه چون به پايان 
ش گزارش و مسئوليتنده، شورا موظف است در پايان كار انقالب چيزي نما

عملكرد خود را به اطالع ملت شريف و عزيز برساند، هر كس از افراد و 
  1كند. هايش را مطرح تواند سوال ها در آنجا مي گروه
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  1قخل هاي فدايي در مورد مالقات من با چريك پاسخ به يك سوال

هاي  با اين سوال كه آيا مالقات من با نمايندگان چريك[در رابطه 
 دهد، با توجه به اينكه اين گروه فدايي به سازمان مذكور مشروعيت نمي

اند نظر من  زيادي از مسلمانان منطقه شدهة باعث شهادت عد در كردستان
  اين است كه:] 

از نظر هدف و معيارهاي اسالمي هر جا كه اسالم (ص)  پيغمبر
كردند و هر جا مناسب  دانستند با نمايندگان كفار صحبت مي مناسب مي

كردند و به خصوص مثل مطالبي كه من گفتم  دانستند صحبت نمي نمي
باشد؛ اما برخوردهاي ديگر را حتي  در واقع روشنگر مواضع ما مي

ها، به هيچ عنوان  سازي يعهها و شا پراكني تصريح كرديم كه از دروغ
كنم با آن صراحتي كه در بيان مواضع  كنيم؛ بنابراين، فكر مي اغماض نمي

ها يا افراد  داشتيم، هيچ اشكالي ندارد. گاهي اوقات از ديدارها، گروه
كنند، من به نظرم نيامد كه اين ديدار از آن  تبليغاتي مية استفاد سوء

از راديو و تلويزيون نيز توضيح دادم پخش نوار ة ديدارها باشد. [دربار
كه] از نظر من اشكالي ندارد، چون آن چيزي را كه من عمل كردم يك 
امر سري نبود، بلكه يك مصاحبه علني است و هيچ اشكالي ندارد كه در 

اساسي هم اين ة راديو تلويزيون هم بگذارند تا مردم گوش كنند. مسئل
اكره و گفتگو هيچ عيبي ندارد، است كه ملت عزيز ما بداند كه خود مذ

ها و افراد گفتگو خواهيم  آنچه عيب دارد سازش است و ما با گروه
كنيم و نه هر كدام از آنها اگر مرتكب جنايت و  داشت، اما نه سازش مي

                                                           
: و فـرخ نگهـدار   دنيق شامل مصطفي مهاي فدايي خل كادر مركزي سازمان چريك. 1

الزم به تذكر است كه عالوه بر انشعابات سابق سازمان، باقي مانده اين سازمان نيز 
در اين زمان به سه شاخه جناح اكثريت و جناح اقليت و جناح مستقل تقسيم شده 

 بودند.
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ها بايد از  ها و جنايت كنيم. خيانت خيانتي شده باشند از آن اغماض مي
به تناسب با معيارهاي اسالمي  طريق دادگاه مورد رسيدگي قرار بگيرد و

هاي  چريك هاي فعاليتة و كيفرهاي اسالمي، كيفر داده بشود؛ بنابراين مسئل
و گنبد و در ايالم و در جاهاي ديگر و در خود  ق در كردستانفدايي خل

امنيت كشور در طول اين مدت  و آثار بسيار نامطلوبي كه در وضع تهران
هايي كه به بار آورده، اين بايد در جاي خودش دقيقاً  داشته و خونريزي

رسيدگي شود. اين آقايان اعالم كرده بودند كه ما مواضع فكري خاصي 
داريم؛ قبالً هم اعالميه دادند و گفتند كه مواضع ما تغيير كرده و چه بهتر 

شنيديم و بعد موضع خودمان را در  ش ميكه مواضع جديد آنها را با دالئل
كرديم. به هر حال اين مسائل در رابطه با هم كامالً  برابر آنها اعالم مي

ها در موقع  كنم ما با تمام افراد و گروه قابل فهم است و باز هم تكرار مي
كنيم و مواضع قاطع  كنيم، اما سازش نمي لزوم صحبت و گفتگو مي

د. همچنين از كيفر اعمال نارواي افراد و خودمان را حفظ خواهيم كر
  نظر نخواهيم كرد.  ها برحسب موازين اسالمي جامعه، صرف گروه

توان با مسائل برخورد كرد و به نظر من طبيعي  بنابراين كامالً مي
خواهند صادقانه به راه بيايند و در نظام  ها اگر مي است كه اين گروه

هر گونه كيفر مربوط به اعمال  جمهوري اسالمي زندگي كنند، بايد كه
گذشته را هم پذيرا باشند؛ مگر اينكه ملت و رهبري ملت صحيح بداند 

افراد ة آفرين بر اساس مكتب، از قسمتي از گذشت سعادتة كه براي آيند
اي است جداگانه؛ چنان كه  ها چشم بپوشند كه اين خود مسئله يا گروه
كنم  فرمود. به هر حال من فكر مي د متعدد مياكرم (ص) در موار پيغمبر

ة مسائل مكتبي برخورد كند و با همة وقتي انسان مقيد باشد با هم
  ها جاي ترديد نيست. ها  مكتبي برخورد كند، ديگر اين گروه

پاسداران عزيز ما، اين فداكاران و جانبازان راه جمهوري اسالمي 
ه همه كساني كه منشاء ريخته شدن خون اين بدانند كه ما نسبت ب ايران
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اند با جديت و قاطعيت عمل خواهيم كرد. مبادا فكر كنند كه  عزيزان بوده
ديدارها و گفتگوها مانع برخورد جدي و قاطع با مسائل ناشي از عملكرد 

شود. آن با اين جداگانه رسيدگي  ها مي خائنانه يا غلط بعضي از گروه
گيري  آيد تصيم اي كه از رسيدگي به دست مي شود و بر طبق نتيجه مي

  1الزم خواهد شد.

هاي  گفتگوي من با اعضاي شوراي مركزي سازمان چريك
  1359فدايي خلق در سال 

 .آقايان بيشتر معرفي كنند كه من بيشتر بشناسم: دكتر بهشتي

 .من فرخ نگهدار از اعضاي كادر مركزي سازمان هستم :فرخ نگهدار

مصطفي مدني هستم. در مجلس خبرگان و من : مصطفي مدني
مجلس شوراي ملي كانديداي سازمان بودم و يكي از اعضاي كادر 

 .مركزي سازمان هستم

دنبال حساس شدن اوضاع مملكت و شرايط  سازمان به :فرخ نگهدار
هاي امپرياليسم  خصوص بعد از توطئه اي كه پيش آمده، به بغرنج و پيچيده

ستقالل ميهن را به خطر انداخته، تصميم گرفت امريكا و رژيم عراق كه ا
كه از هر طريق و از هر طرف استفاده كند براي اينكه يك سري از 
مسائل و مشكالتي كه براي مملكت وجود دارد و ما هم شايد بتوانيم 
سهمي در رفع و حل آن مشكل داشته باشيم، اقدام كند. از جمله اين 

س تمام مسائل است كه بايد مسائل، مسئله كردستان است كه در رأ
خواهند مبارزه ضد امپرياليسم را ادامه  نيروهاي سياسي و نيروهايي كه مي
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ها از كشور بيرون كنند، به اين  بدهند و آن را به طور كلي در تمام زمينه
مسئله كردستان توجه داشته باشند. از جمله مسائل ديگر مسئله مربوط به 

شود و آن را  كه به طور عيني ديده مي هاي سياسي و خطراتي است آزادي
هاي اين مشكالت از نظر سازمان ما  حل  كند. يكي از راه تهديد مي

گشايي و  اي در راه توانند نقش ويژه گرفتن با مسئوليني است كه مي تماس
از جمله حزب جمهوري اسالمي كه ما مايل  .حل اين مسائل داشته باشند

ا در اين جهت تماس بگيريم و نظره بوديم با طرح يك سري نقطه
حل معقول و منطقي در اين باره  كنيد به راه صحبت كنيم. فكر مي

 رسيديم؟

تواند مرجع اساسي  وگوها از نزديك مي شك گفت بي :دكتر بهشتي
اي كه ما در حزب جمهوري اسالمي داريم،  باشد. منتها بر طبق رويه

ده و تصويب شده مسائلي را كه خارج از حدود كلي از پيش تعيين ش
آيد، الزم است كه در شوراي مركزي مطرح كنيم و بر اساس  پيش مي

من اين ديدارمان را به عنوان ديدار . رأي شوراي مركزي عمل كنيم
كنم چون ديدم شايد تأخير ناشي از طرح  شخصي خودم با شما عنوان مي

دارد كه اي كه آقايان دارند، درست نباشد. عيبي ن در شورا، با آن خواسته
اين چيزها بين شما و من به عنوان يك فرد باشد؛ نتايج آن را در شورا 

گيريم. دقيقاً ما در حزب مقيد هستيم تمام  كنيم و تصميم مي بحث مي
 .ها را دسته جمعي بگيريم مسئوليت

البته من اين را تأكيد كنم كه منظور از تماس ما با : مصطفي مدني
ه شما صرفاً دبيركل حزب جمهوري شما فقط به اين صورت نبوده ك

اسالمي هستيد. نقشي كه افراد در وضعيت كنوني دارند و مسئوليتي كه 
شخص شما در شوراي انقالب به طور كلي در وضعيت كنوني داريد 

 .توانيد مسائل كشور را در چه جهت سمت بدهيد مدنظر بوده، اين كه مي
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ودم خيلي به آن من خواستم تعهد تشكيالتي را كه خ: دكتر بهشتي
 .مقيدم در اين ديد رعايت كرده باشم

سازمان ما از ابتداي اين مشكل، كه تحت عنوان مسئله : فرخ نگهدار
خودش را  57شود، اوج گرفت. بعد از انقالب  ملي از آن نام برده مي

دانست كه در زمينه تخفيف تضادهاي ملي و حفظ وحدت بين  مقيد مي
اند اقدام كند. چون كه نظر سازمان ما بر اين تو ها تا آنجايي كه مي خلق

است كه اكنون دشمن اصلي امپرياليسم امريكاست، تمام نيروهاي سياسي 
و مردم معتقد به مبارزه ضد امپرياليسم هستند و استقالل و آزادي ايران 
بايد در جهت مبارزه با امپرياليسم جهت داده شود. ما بايد در جلوگيري 

شود و سرمنشأ اصلي آن را  كه در ايران دامن زده مياز اين جدايي ملي 
دانيم، اقدام كنيم.  ها مي نظري تحريك عوامل امپرياليسمي و برخي تنگ

اين بايد مهار شود و متأسفانه ما اكنون شاهد يك جنگ برادركشي در 
دانم حاال تا چه حد در جريان هستيد ولي از نوروز  كردستان هستيم. نمي

كار  جه به وخامت اوضاع در آنجا تمام تالش خودمان را بهبه بعد ما با تو
گرفتيم كه نوعي مصالحه و سازش بين نيروها براي جلوگيري از جنگ 

كند و اين نظام را كه اكنون درگير با امپرياليسم  كه بحران را تشديد مي
كند، ايجاد شود؛ چه از طريق تبليغات در سراسر  امريكاست تضعيف مي

و چه از طريق نفوذي كه  -ا يك سازمان سراسري هستيمچون م – ايران
توانيم جلوي نيروهايي را كه براي مسئله ملي  در كردستان داريم و مي

هاي معقول و منطقي براي مهار كردن اوضاع  حل كنند از راه مبارزه مي
باره نيروهاي سياسي سازمان تصميم گرفت يك سري  بگيريم. در اين

ها نظرخواهي كند و اگر  دولتي برقرار كند و از آن هاي هايي با مقام تماس
بشود مسئله از طريق مذاكره و مصالحه تمام شود و از آن طرف هم سعي 

كنند و نسبتاً  هايي كه مسئوالنه برخورد مي داشتند با احزاب سياسي و آن
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نظر و  سياست معيني دارند، مثل حزب دموكرات كردستان با تبادل
 .كنند و اين مسئله حل شود مشاركت، سازشي ايجاد

 در مورد مقام مسئول با كي تا حاال صحبت كرديد؟: دكتر بهشتي

 .ما با حزب جمهوري اسالمي شروع كرديم: فرخ نگهدار

 هنوز با كسي صحبت نكرديد؟: دكتر بهشتي

بله با ديگران هم اقدام كرديم، تماس گرفتيم و مسائل : فرخ نگهدار
 .را در ميان گذاشتيم

 با مسئوالن قوه اجرايي هيچ تماسي نگرفتيد؟: هشتيدكتر ب

نه. اين سياست را ما در پيش گرفتيم و اين هم قبل از : فرخ نگهدار
كنيم جنگ كردستان اگر نخواهد به  هر چيز به اين خاطر بوده كه فكر مي

ادامه پيدا خواهد كرد يعني وضعيت  ،يك شيوه معقول و منطقي حل شود
ب و تعادل نيروهاي مسلح در آنجا و اينجا كردستان و وضعيت تركي

طوري است كه اين را به يك جنگ درازمدت برادركشي و بسيار بسيار 
حلي را  مخرب در پيشبرد مبارزات ضد امپرياليستي بدل خواهد كرد و راه

خواهند تأمين كند. تامين اين  كه بتواند حداقل حقوقي را كه آن مردم مي
اصرار داريم در چارچوب نظام  حقوق چيزي است كه اكنون ما
تواند از اين وضعيت حاد و بحراني  جمهوري اسالمي ايران بگنجد و مي

كنيم اين است كه ما فكر  اي را كه ما مطرح مي بكاهد. آخرين مسئله
 …كنيم اگر مي

 آقاي مدني و آقاي؟: دكتر بهشتي

هاي خلق كُرد در  نگهدار. كه اگر حداقل خواسته: فرخ نگهدار
وب نظام جمهوري اسالمي بگنجد و ناقض حاكميت جمهوري چارچ

تواند شرايط را در كردستان به  اسالمي ايران در كردستان نباشد مي
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 .آميز بدل كند شرايط صلح

در خصوص خواهران و برادران كُرد اين نكته را : دكتر بهشتي
 گوييم وقتي كردستان بينم و آن اينكه ما يك فـرمولي داريم. مي مطرح مي

بخشي از ايران است هر نوع خودگرداني و اختيارات به مردم مناطق 
شود،  ها داده مي ديگر براي بهتر اداره شدن جامعه الزم دارند و به آن

طبيعي است و اگر در همان حدي كه براي همه الزم و مفيد است، 
چيزهايي اضافه دارند چون زبان خاص دارند، لباس خاص دارند، آداب 

ارند، طبيعي است كه باز اين هم به صورت يك اصل و سنن خاص د
شود. هـر جا مردمش زبان مادري دارند اين زبان را هـم  كلي تصويب مي

در مدارسشان تدريس كنند و نشريات آن زبان را به طور كلي آزاد 
بگذارند. آداب و سنن لباس اجباري نيست ولي در زمينه اداره امور 

شود تفاوت قائل شد، اگر قرار  يگر نمياداري، مالي، سياسي، نظامي د
طور بگوييم  است واقعاً يك ملت و يك كشور داشته باشيم. بنابراين اين

شود و بر طبق آن، همان  كه يك سياست گروهي در كشور اتخاذ مي
شود به مردم  اندازه كه به مردم استان يزد يا كرمان اختيارات داده مي

كنم كه ما  اين اين نكته را تأكيد مياستان كردستان هم بايد داد. بنابر
به اين دليل  .سخت طرفدار كاهـش مركزيت در اداره كشور هـستيم

معتقـديم تا وقـتي كه مردم هر جا حضور نسبي مستقـيم در اداره 
امورشان نداشته باشند سيستم اداري سالم نخواهـد شد، بر اساس اين 

اند و حتي از  خود مردم اصل كه بهـترين ناظر و بهـترين مسئوليت خواه
ها جزء مواضع ماست و  اين باالتر، ما يك مبناي ديگر هم داريم كه اين

شود و آن اينكه حتي در تشخيص نيازها، تجربه ما اين  انشااهللا چاپ مي
ها  است كه مردم محل نيازهاي خودشان را بهـتر از خيلي از كارشناس

ها و چه از  حل و راهدهند. پس چه از نظر تشخيص نيازها  تشخيص مي
خواهي و سالمت مديريت و چه از نظر خودانگيختگي در  نظر مسئوليت
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توده مردم براي بيشتر كار كردن و با رغـبت كار كردن، ما كاهـش 
مان تعيين  مركزيت را به عـنوان يك خط سياسي در سياست داخلي
 توانند حس كرديم. پس برادران و خواهـران كرد و هر جاي ديگر مي

كنند تا آن جايي كه درباره ديد و بينش اجتماعـي ما هـست ما اين 
وقتي با هم باشيم، داريم به اين سمت  .جهـت را دنبال خواهـيم كرد

رويم نه به سمت افزايش مركزيت و اگر اين امتيازخواهي مردم يك  مي
دانيد اين خود سوءظن و اختالف ايجاد  كه مي-منطقه از بين برود 

 -كند پذير مي ها آسيب و سالم روحي را در اين همبستگيكند و ج مي
اي از طرف حكومت يا  يا بيانيه  شود يك ماده ماند. مي مشكلي نمي

مجلس جمهوري اسالمي. بر همين اساس، خط مديريت امور و سياست 
ها مسائلي نيست  دانيد كه اين داخلي بر كاهش مركزيت است و شما مي

ت مطلوب پيدا كند. يك وقـتي، طرز فكر كه جز در جريان عمل واقعي
يك گروه يا يك مركزيت اين است كه من بايد بيشتر قـدرت داشته 

بنابراين اصوالً در اين  .باشم به اين معنا كه اختيارات داشته باشم
مركزيت، پيدايش يك جريان عـملي كه آن خودگرداني و آن دخالت 

بايد نشست، مطلب را خود ضد اوست.  محلي درون آن رشد كند، خودبه
اش  با آن صاف كرد و به مبارزه برخاست. ولي اگر يك مركزيت عـقيده

اين است كه اين بايد بشود ولي اين شدن، شدن كاغـذي نيست شدن 
دستوري هم نيست، شدن عـملي است؛ خوب دعـوايي با آن نيست. 

كه شما قـبول كنيد مادامي كه خود مردم نباشند تصميم بگيرند، مادامي 
گيرنده كس ديگر  گيرند ولي تصميم ظاهر اين هـست كه مردم تصميم مي

فريبانه است و اين دور از شأن يك  است، اين يك كار فورماليته مردم
حركت عـظيم است و اگر اين حركت عـظيم اسالمي باشد كه در آن 

كنم: برحسب  بندي مي شرمانه است. جمع اصل بر صداقت است ديگر بي
ن موضع مسئوالن جمهوري اسالمي ايران در قوه اجرايي دليل شخصي م
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يا قوه مقـننه اين است كه سياست داخلي جمهوري اسالمي ايران به 
سوي كاهش مركزيت و افزايش نقش مردم حتي هر محله در اداره امور 
خودش پيش خواهد رفت و ميزان عـملي آن را ضمن يك عـمل خالق 

 .توان معين كرد به تدريج مي

اي كه االن مطرح هست  آقاي بهشتي ببينيد مسئله: ي مدنيمصطف
اين است. عـمدتاً در اينكه ما هم خواستار اين هـستيم كه با تمام مردم 

هاي معيني دارند و اينكه  زحمتكش مساوي برخورد شود، يعني خواسته
ها به طور مساوي مورد توجه قرار بگيرد هيچ شكي  هاي آن خواسته

رد يا تركمن يا بلوچ هر كدامشان در رژيم گذشته آن نيست. اينكه خلق ُك
دانيم و االن بايد از حق  فشارهايي كه رويشان بوده همه اين را مي

مساوي برخوردار باشند. با توجه به شرايط كنوني، آن چيزي كه اينجا 
مطرح است اگر جمهوري اسالمي در اين زمينه حركت كند كه حقوق 

ه طور مساوي به آنها بدهد، به هر صورت مردم زحمتكش را در آينده ب
تواند اين  خواهد و طبيعي است كه يك روزه و دو روزه نمي اين زمان مي

، نيروهايي كه در گذشته در مبارزات عليه  كار را بكند. در اين مدت
حاكميت قبلي شركت داشتند، از جمله خود خلق كُرد كه مبارزات چهل 

، مثالً كارگران شركت نفت در هاي ديگر ساله داشتند يا در بخش
هاي طوالني مبارزه كردند. با توجه به نقايص و اشتباهات قبلي كه  سال

شان  ديدند كه خواسته ها به هر حال نمي حاكميت موقت داشت، اين
وجود آمد. اين جنگي كه  هاي جنگ به برآورده شود. اين بود كه زمينه

رياليسم بيش از پيش استفاده رو هستيم و از اين جنگ امپ حاال با آن روبه
دانيم از اين جنگ امريكا و ديگر نيروهاي امپرياليستي  كند. ما االن مي مي

برند. منظور اين است كه نيروهايي كه در مبارزه شركت داشتند و  بهره مي
دهد كه االن  ها اجازه نمي ها به آن دست آوردند اين آگاهي هايي به آگاهي

فرض كنيم خلق كُرد بايد حقوق مساوي با  اين سياست را بپذيرند كه
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ها داشته باشد. اين را همه قبول دارند، ما هم قبول داريم ولي  ديگر خلق
 .كند اين سياست االن جنگ را حل نمي

 چرا؟: دكتر بهشتي

االن تفاوت خلق كُرد را با مردم يزد، قم يا به طور : مصطفي مدني
كنيد، ببينيد آن آگاهي كه  كلي اصفهان و شهرهاي ديگر كه شما ذكر مي

خواهد و با توجه به  در كردستان متمركز شده و حق خودش را مي
كند كه اين حق ضايع  عملكردي كه از دولت موقت گذشته ديده فكر مي

 …دهد شود اين اجازه نمي شده يا به آن داده نمي

خواهيد از نفوذ خودتان در آنجا استفاده  شما گفتيد مي: دكتر بهشتي
 .كنيد

 .بله: مصطفي مدني
ها، چه مردم؛ بياييد با ما وضعتان را  چه شما، چه آن: دكتر بهشتي

كنيد كه  بندي رفتار ما در اين مدت احساس مي روشن كنيد. اگر در جمع
مردمي هستيم راست و  -گويم بنده خودم و همفكرانم را مي –ماها 

ما صحبت زنيم و قابل اعتماديم، خوب وقتي با  حرفمان را صريح مي
يا به عالوه  –توانند  ها خودشان مي حل. پس آن شود راه كنيد اين مي مي

اعتماد پيدا كنند كه اين  –ها بگذاريد  توانيد روي آن تأثيري كه شما مي
ها  كنند. ديگر آن پذيريم و بعد همه براي تحقق آن اقدام مي فرمول را مي

نظر ماست و ربطي  قطهكنم كه اين ن تنها نيستند چون وقتي من اعالم مي
 …اي هم در كردستان نبود به كسي ندارد يعني اگر هيچ حادثه

 .اصالً تابع شرايط خاص نيست: فرخ نگهدار

دانند  نظر من آشنايند مي واقعاً نيست. كسانيكه با نقطه: دكتر بهشتي
من معتقدم  .اي نيست كه من از كي طرفدار اين طرز فكر بودم و چيز تازه

سازي  تواند سالم اندازه حضور آگاه و فعال خود مردم نميهيچ چيز به 
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كند و مديريت ايجاد كند. پيغمبر خدا هم در مركز مديريت باشد و آن 
شود؟ عواملي كه پيغمبر بايد انتخاب  طرف مردم نباشند، آن طرف كي مي

پيغمبر معصوم است؛ عواملش كه ديگر معصوم نيستند، عواملش كه  .كند
ته نيستند. كي بايد ما را به راه بياورد؟ خوب بايد يك اينقدر خود ساخ

اند. اين ديد ما  كسي باشد كه آنجا باشد و كي آنجاست؟ اين خود مردم
بوده از اول. حاال عرض من اين است اگر واقعاً شماها به عنوان يك 

هايتان  ها به عنوان يك گروه از مردم، اگر بررسي تشكيالت سياسي و آن
توانيد به ما اعتماد كنيد. ما  دهد، مي صداقت نشان مينسبت به ماها 

ايم و هستيم و خواهيم  گوييم كه ما طرفدار اين طرز فكر بوده صريحاً مي
ها نيستند كه اين را  كنيم. از اين پس ديگر آن بود. پس روي اين توافق مي

 .بخواهند و براي كارشان هزار جور تفسير سياسي باشد، ما هم هستيم

ببينيد آقاي بهشتي، اگر اين سياست از اول در دولت : دنيمصطفي م
شد،  شد، در اين جهت قدم برداشته مي جمهوري اسالمي پياده مي

گرفت،  شد و مورد احترام قرار مي شوراهاي مردم به رسميت شناخته مي
رو  گوييد كامالً درست بود. ولي االن خلق كُرد با چي روبه اينكه مي

 !است؟ با خون

شود كه شما اين كار را بكنيد. ببينيد من  اين دليل نمي: هشتيدكتر ب
توانيم، ما داريم  گوييد ما مي كنم به كالم خودتان. شما مي تكيه مي

ها راه گشودن پيدا كنيم.  خواهيم براي اين گره كنيم و واقعاً مي صحبت مي
اين يك گره رواني است. خب آقايان برويد آنجا، اگر يك وقتي شماها 

دهد كه ما اهل  ما اعتماد نداريد، هيچ. اگر واقعاً مطالعاتتان نشان ميبه 
ايم و  اسالمي بوده-دوز و كلك نيستيم. ما هميشه اهل جهاد اجتماعي

ها با دگرگوني پايان نيافته، ما  ها و ناروايي هستيم. ما معتقديم نابساماني
 .استمعتقد به تداوم انقالب هستيم. براي هميشه اين جزء عقايد م
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 .بله ديروز نطقتان را خواندم: فرخ نگهدار

ما معتقد به اين اصليم. وقتي جزء عقيده ماست، : دكتر بهشتي
گيريم چون هميشه معتقديم اگر  بنابراين در سرشت ماست و آرام نمي

شود. همانطور كه در يك  همه چيز از بين رفته باشد دوباره هم متولد مي
شود، پس بايد  فردا هم متولد ميزماني ظلم در دنيا متولد شده 

حضورذهن تولد ظلم را داشته باشيم. اگر فكر كنيم كه با اين انقالب ظلم 
هاي مرا از اول انقالب تا  كلي از بين رفته كه هرگز نرفته، شما اگر بحث

ام حداكثر اين است  حاال يا شنيده باشيد يا خوانده باشيد من هميشه گفته
اش جدا كرديد  رت كرديد به بيرون يعني از تنهكه كّلة طاغوت را تازه پ

وگرنه كل ارتباطاتش در اين كشور است، تبر برداريد و اين را خردش 
اي كه من شايد تا حاال ده بار در  كنيد و بريزيد بيرون. جمله

پانزده ماه. ما چنين ديدي داريم، ولي ما آرام -ام، در ده هايم گفته سخنراني
سؤال اين است، يك وقتي واقعاً به اين اصولي بودن  ايم. حاال آرام نگرفته

گويم آقايان اگر برايتان اين  و صادق بودن ما در اصول، اعتماد هست، مي
ها منتقل كنيد. بگوييد برادرهاي  اعتماد هست برويد اين اعتماد را به آن

كرد، خواهرهاي كرد تنها نيستيد، يك گروه با اين مقدار اعتبار و نفوذ 
 .خواهند جامعه را به اين سمت ببرند با شما هستند و مي اجتماعي

خدمتتان عرض كنم اوالً اين متقابل است يعني االن : فرخ نگهدار
جوي به وجود آمده كه ما، يعني كساني كه مسئوليت سياسي دارند، بايد 
در جهت برگرداندن اين جو حركت كنند. همان طور كه شما اين مسئله 

كنيد كه آيا اعتماد و اطمينان به اينكه ما بر اين عقايد  را براي ما مطرح مي
دهيم، هست يا نيست، اين مسئله هم با يك سري  هستيم و ادامه مي

تبليغاتي در مورد ما هست. خب ما هر كدام حداقل سابقه خودمان را 
دانيم كه در گذشته چه كار كرديم و چه روشي در برابر حكومت  مي
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م سر ما آورده، هر كدام از ما دست كم ده سال داشتيم كه بالهايي را ه
زندان بوديم و چهارصد، پانصد نفر از دوستان ما در گذشته شهيد شدند. 

كنيد كه  وقتي شما همين سؤال اعتماد و اطمينان از جانب ما را مطرح مي
وجود دارد يا نه از جانب ما هم درباره حزب جمهوري اسالمي و برخي 

بينيم در روزهاي اخير  شود، چون مي سي مطرح ميهاي سيا ديگر از گروه
روز به اين تبليغات و اين عدم اعتماد دامن زده  هاي اخير روزبه و در ماه

دانيم و چيزي كه  هاي خطرناك مي شود و ما هم اين را يكي از پديده مي
تواند اوضاع را از لحاظ سياسي به حال سابق برگرداند. من از لحاظ  مي

كنم چون هنوز خيلي كار داريم كه انجام بدهيم، وقتي  يطبقاتي بحث نم
زند يعني همان  از لحاظ سياسي به حال سابق برگرداند، جو را دامن مي

خواستيم كه در  كنيد ما هم مي سؤاالتي كه شما درباره ما مطرح مي
قسمت دوم بحث مطرح شود و بيشتر روي آن صحبت شود. اما ما اكنون 

آميز  دانيم كه اين فضاي تخاصم عهده خودمان مياي را بر  چنين وظيفه
زده را بين حكومت مردمي و نيروهاي سياسي در كردستان تخفيف  جنگ

هاي رودررو.  حل مذاكره سياسي و حتي با بحث بدهيم و بيندازيم در راه
ها و اين مذاكرات شروع شود ، اگر ما چنين اعتقادي  قبل از اينكه بحث

توانيم بياييم و رودررو صحبت كنيم؛ طبيعي در اين حد نداشتيم كه ب
ها اين كار را نكرديم. حتي  كرديم؛ ما با خيلي است كه اين كار را نمي

يك كلمه، اما اين زمينه براي ما وجود دارد كه اين كار را انجام بدهيم. و 
اولين اقدام ما اين نبود كه به اين شكل برخورد كنيم و به اصطالح اين 

كه شما برويد و چنين مسئوليتي را بر عهده بگيريد و  مسئله مطرح شود
يك چنين فضايي را در كردستان ايجاد كنيد. همين پنج روز پيش سازمان 

دانم به  با حزب دموكرات كردستان يك اعالميه مشترك داد كه نمي
توانست يك چرخش نويني را در فضاي  اطالعتان رسيده يا نه. مي
سازمان در آن اعالميه متعهد شدند تا سازمان كردستان ايجاد كند. اين دو 
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تواند در كردستان  نظر صريح خودش را راجع به مسائلي كه فعالً مي
تواند به مردم كردستان اعالم كند  پياده كند و حقوقي را كه فعالً مي

به نظر ما يك ظرفيتي در دولت وجود دارد كه اين مسئله مطرح  .بگويد
كرديم، اگر  هاي سابق چنين برخوردي نمي شود. اگر نه ما با رژيم مي

بس كه حالت  شويم به آتش دولت نظر خودش را اعالم كند ما متعهد مي
بس را برقرار كنيم، حتي هر نيروي خارجي،  جنگ را از بين ببريم و آتش

 .ساز شود هر نيرويي جز اين دو بخواهد آنجا مسئله

راي انقالب متعهد اين را بدانيد كه من به دولت و شو: دكتر بهشتي
ها يك چيز رسمي است، آن قبلي يك چيز مردمي  خواهم بود. اين بحث

خواهم بگويم دولت از مردم جداست، آن  منهاي دولت بود. من نمي
حالت مردمي فقط آزادتر قرار دارد ولي اين چيز رسمي بايد هم به 

نظر خودم را  صورت رسمي تصويب شود و هم ابالغ شود. ولي باز نقطه
كنم، من نظر  به اعتبار يك عـضو از اين مجموعه رسمي اعالم مي

صريحم بوده كه هر گونه قرارداد ويژه براي هر گوشه ايران به بهبود 
وضع كمك نخواهد كرد. آن پيشنهادي را كه اول عرض كردم صحيح 

دانم. آن يك حالت طمأنينه به جامعه  است. من اصالً اين را مهم مي
شما آمديد و يك امتياز ويژه به يك گوشه كشور دهد وگرنه اگر  مي

دانيد يعني چه، زمينه را براي امتيازخواهي در  داديد خودتان مي
ايد. غائله حل نشده. در حالي كه اگر به كل  هاي ديگر آماده كرده گوشه

جامعه گفتيد خط اين است اي مردم، هر جا هستيد به هر زبان، هر 
ت كه حضور شما روزافزون باشد. فرهنگ، هر چه هستيد خط اين اس

سياست داخلي كشور بر اين اساس و اين حالت طمأنينه است و به 
دهد كه مردم گوينده اين حرف را صادق بدانند، اگر  شرطي طمأنينه مي

گويند.  اين حرف را تاكتيكي بدانند براي خواباندن آتش، اين طور نمي
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بشود كه ما تا چه  لذا كليد هماني است كه عرض شد. اول بايد مشخص
شود. قبول كنيد كه در اين ده  اندازه قابل اعتماديم، اين اعتماد منطبق مي

 .پانزده ماه خط ضد اين ذكر شده است

اش  البته اين آخرين شماره روزنامه است كه سر مقاله: فرخ نگهدار
متأسفانه بريده شده، اين نظر شما جواب سؤال ما را در مذاكرات 

 .ه در روزنامه رسمي نوشته شده استخصوصي نداد بلك

قبول كنيد كه در اين مدت نسبت به شخص من و : دكتر بهشتي
كننده؟ من  امثال من درست عكس اين عمل شده، حاال كيست اين عـمل

دانم كه امريكا و امپرياليسم جهاني هست، براي اينكه اين مربوط به  مي
شود به بنده  مل ميهاي گروهي جهان عـ اينجا نيست اين در كل رسانه

دهند. اين يك خط صهيونيسمي و امپرياليسمي و همراهان  هم اطالع مي
كند. من در سفر  هاست، اما در داخل كيست كه به اين شدت عمل مي آن

ها و به همه چون  سه روزه به مازندران، اعالم كردم به همه بيگانه
ديد، اين هم مردم. ها، كه نگاه كنيد اين همه شما تبليغات كر انديش بيگانه

اند، اگر قرار است در يك بخش كوچك مازندران، در يك  اگر اينها مردم
بخش از شهر ساعـت هـشت صبح يك جمعيت ده، دوازده هزار نفري 

ها صحبت كنيم و وقتي من نيم ساعـت وقت دارم دو  آيند كه با آن مي
ارند اين ها باور ند شود كه اين دارند پس معلوم مي ساعـت مرا نگه مي

هاي شما را. من هفت جا سخنراني داشتم در چالوس و گرگان  سمپاشي
كنم منشأ آن چيزي هست كه ماها  و همه جا همين طور بود. من فكر مي

به آن در مكتبمان معتقـديم. ماها معتقـد هستيم كه اگر انسان قلباً براي 
آيد  اها نميهايي كه در محاسبه م خدا كار كند خداوند ياري او را از راه

بيني نشده و حساب  تضمين كرده. ما هميشه يك مقدار حمايت پيش
اين در روح ماست  .كنيم كنيم، توكل مي كنيم، اعتماد مي نشده را حس مي
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و لذا در آن اوج تبليغات مسموم عليه ماها از اينكه در ميدان مبارزه 
االن به كردند. من اين كاري را كه  آرامش خودمان را داريم، تعجب مي

دانم، اين وظيفه را انجام دادم و خدا هم  پردازم وظيفه خودم مي آن مي
گفتند كه خوب  پشتيبان بود. باور كنيد كه خود مردم منطقه هم اين را مي

آور است. تمام اين در و ديوارها را عليه تو شخصاً پر  برايمان تعجب
عشق و شور با  كردند، دروغ، تهمت، ناسزا، پالكارد، وقتي مردم با اين

ها گفتم چي  آيند، به آن اين جمعيت كالن از بچه تا پيرزن و پيرمرد مي
خواهم بگويم كه  گويم. من مي ها گفتم بفهميد چه مي دهد. به آن نشان مي

تا حاال در ايران عكس اين عمل شده، كوشيده شده كه اعتماد مردم به ما 
دانم  شود، من نمي ن مياز بين برود. قبول كنيد. اين كوششي هست كه اال

طلب و  طلب و منصب هاي جاه شود. اگر ما آدم اين به سود كي تمام مي
خورديم كه اي بابا اعتمادي كه  قدرت دوستي بوديم بايد خيلي غصه مي

كنند.  دست آورديم حاال ببين دارند با آن چكار مي ها به در طي اين سال
دهيم، يا  داريم انجام ميمان را كه  براي اينكه فكر كرديم خب وظيفه

خداوند در حكمت عاليه خود اين طور تنظيم كرده است كه اين 
شود. ما در خط وظيفه باشيم  ايم انجام شود، مي ها بايد تا زنده سمپاشي

من «بينيم نه اصالً خيلي زود اين  اش ديگر اضافي است. اما حاال مي بقيه
مثل اينكه يك دستگاه تبليغاتي  االن تجسم پيدا كرده» كان الهللا كان اهللا له

ها دروغ است.  وسيع رفته باشد آنجا و به مردم باورانده باشد كه اين
هاي قابل اعتماد  اي نقطه ببينيد، من واقعاً معتقدم كه تا در يك جامعه

تواند توطئه كند. اما باالترين ارزش  عموم وجود نداشته باشد دشمن مي
اي كه توده به آن  ديل شده به يك نقطهبراي اين جامعه در همين بود. تب

تواند در مقابلش به نتيجه برسد.  كند. اين است كه دشمن نمي اعتماد مي
كوشيد كه اين را در امام منحصر كند، براي اينكه فكر كرد پيرمرد است و 

اي برايش به وجود بيايد، كساني  ممكن است خودش بميرد يا حادثه
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نين اعتمادي قائل باشد، كه قابليت اين ها چ نباشند كه جامعه براي آن
هاي صديق و صادقي باشند، هر  اعتماد را واقعاً داشته باشند، واقعاً آدم

براي اينكه او  .ها وارد بيايد به سود امپرياليسم است اي كه به اين ضربه
كنم روي اين اصل كار كنيد، سازمانتان كار  عزيز شده است. من تأكيد مي

ي داريد، خوب داشته باشيد، ببينيد اعتماد داريد يا نه، كند. اختالف مكتب
گوييد فالني با ما اختالف مكتبي دارد  اين مهم است. يك وقتي شما مي

گويد. اين را به افراد بگوييد؛ ما  ولي آدم درستي است، به خلق راست مي
هاي  ها آدم كنيم كه اين ها اختالف مكتبي داريم ولي تصديق مي با اين

ي هستند. اين يك سد است در برابر آمريكا. ماها همين طوري راستگوي
هستيم، ما عادت داريم اگر كسي را صديق يافتيم بگوييم اين آدم صديق 

دانيد من با مهندس بازرگان اختالف موضعي شديد دارم  است. شما مي
حاال چند بار هم گفتم، ايشان و خدماتشان نبايد ناديده گرفته شود، 

كند. اينكه گفتيد اين يك  هر كس را، براي من فرق نميصريحاً گفتم، 
انتظار متقابل است، كامالً صحيح است. منتها تفاوت در اين نيست كه ما 

تفاوت در اين است كه  .گوييم شما اين كار را كنيد، اين كار را نكنيد مي
ما بيشتر براي شما شناخته شده هستيم ، قبول كنيد كه ما سي و چند 

در اين جامعه هستيم. از اين سي و چند سال، بيست و  سال است كه
شناختند. تحقيق از ما  ايم و ما را مي چند سال است كه مستقيماً كار كرده

راحت است و در جامعه قابل شناخت هستيم. و در اين چند سال اخير 
هم ديگر بيشتر. پس شناسايي ما در حد اينكه قابل اعتماد هستيم يا نه 

ست، ولي شناسايي آقايان ممكن است زمان ببرد و اشكال كار آسانتري ا
ها  ندارد، ما هم تحقيقاً اين كار را خواهيم كرد. ما روي همه افراد و گروه

هاشان تا چه اندازه صديق هستند. اما  تحقيق خواهيم كرد تا ببينيم چهره
ه آگا كن نا كن ناآگاه و حسابمان با خيانت حسابمان با خائن آگاه از خيانت

 .ها را برايشان حساب جدا داريم و خدوم آگاه و ناآگاه جداست. همه اين
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برگرديم به مسئله اول كه مسئله فوتي است. اگر سازمان شما واقعاً 
بيايد و يك مطالعه دقيق كند اگر توانست اعتماد كند به اين موضع 
 اجتماعي و سياسي كه اعالم كردم، اين اعتماد را تبليغ كند. و يك طوري

ها اثر بگذارد. ما  خواهيم روي آن هم تبليغ كنيد كه اثر بگذارد چون ما مي
كنيم به اين اعتبار كه خطمان اين  به تبليغ شما شخصاً احساس نياز نمي

داريم. نه اينكه  احساس نياز نيست نه اينكه اين تبليغ شما را گرامي نمي
حبت كنيم. دهيم ولي خطمان اين نيست كه بياييم روي اين ص اجر نمي

خطمان اين است كه روي اصول كار كنيم، يعني يك طوري عمل كنيم 
دانيد بايد به صورت گسترده  ها اثر بگذارد كافيست. اگر مي كه روي آن

ها  دانيد بكنيد. و در آن روي مردم تبليغ كرد، بكنيد، هر طور صالح مي
گذشته را اطمينان به وجود بياوريد و اين عدم اطمينان ناشي از عملكرد 

ها بگوييد دولت  خواهد به آن گويم نمي از بين ببريد. به اين علت مي
ها اين اصل را بگوييد كه اگر بياييد در اين  فعلي چنين خواهد كرد. به آن

خط، ديگر تنها نيستيد. ما با شما هستيم، اينكه ديگر يك چيز كامالً 
 .روشني است، فقط اعتماد به ما كافي است

تر حل شود من فكر  االن براي اينكه مسئله مشخص: مصطفي مدني
كنم بايد يك طوري جانب ديگر قضيه را بشكافيم. ببينيد آقاي  مي

االن آنجا موقعيت جنگي است، اين موقعيت جنگي بايد به يك  !بهشتي
آرمان نيكو يا اهداف نيكو مقدس است ولي تا موقعي  .صلح تبديل شود

ست. االن با موقعيتي كه كردستان دارد كه به عمل درنيامده قابل لمس ني
گوييم در چارچوب جمهوري اسالمي قابل  اگر آن حداقل حقي كه ما مي

قبول هست براي مردم كُرد در نظر گرفته نشود، اين صلح به وجود 
 .آيد نمي

 چرا؟ ي: دكتر بهشت
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گوييم امتياز.  گوييد امتياز، ما نمي شما به اين حق مي: مصطفي مدني
خواهيد در كل نيروهاي  ن مساواتي است كه شما ميبخشي از آ

 .كش ايجاد كنيد، پس اسمش امتياز نيست زحمت

نه جانم، امتياز نسبت به جاهاي ديگر را گفتم، نه  :دكتر بهشتي
ها. گفتم اگر يك چيز را آمديم و عمل كرديم و  امتياز بين امتيازطلبي اين

شود به جاهاي ديگر داد،  به مردم يك منطقه داديم در حاليكه هنوز نمي
شود امتياز، يعني امتياز يك بخش از مردم بر بخشي ديگر از  گفتم اين مي

 .ها نسبت به حكومت مردم، نه امتياز آن

حاج آقا منظور من اين است كه االن در اين : مصطفي مدني
موقعيت جنگي براي اينكه صلح به وجود بيايد اين حداقل حقي است 

ها درك  به صورت عملي در نظر گرفته شود كه آنبايد  .گوييم كه مي
ها تفهيم كنيم كه  توانيم به آن كنند. االن در اين موقعيت جنگي چطور مي

آورد، آرامش  كند فردا برايش صلح مي نيرويي كه دارد سركوبش مي
 .آورد آورد، مساوات مي مي

گويد وقتي يك خمپاره دارد  شود. مي اصالً نمي ::فرخ نگهدار
شود، اين  شود و زن و بچه من كشته مي تد و خانه من خراب مياف مي

گوييد بايد وجود داشته باشد. همانطور پاسداري   حداقل اعتمادي كه مي
كند دست امپرياليسم آمريكا  شود حساب مي رود آنجا و كشته مي كه مي

كند كه سخن خودش را بگويد و حساب  در كار هست و اعتماد نمي
ها مزدوران پاليزبان هستند كه در آنجا ايستادند. ما  كند كه همه آن مي

بينيم. از آن طرف هم وقتي  هايي كه به آنجا رفتند مي چنين برداشتي از آن
تواند  فضا قهر شد، خشونت شد، كشت و كشتار شد، آن موضوع نمي

حداقل اعتماد را به وجود بياورد. اولين مسئله اين است كه جلوي اين 
 .عني جلوي كشتار گرفته شودوضع گرفته شود ي
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 .خواهد هاي مشخص مي ها فرمول خوب اين :دكتر بهشتي

توانيد اين اهداف را در يك چراغ صلح  شما مي :مصطفي مدني
توانيد به عمل دربياوريد. ولي االن موقعيت جنگ آنجا را  بيان كنيد و مي

خواهيد پاسخ بدهيد؟ اين سياستي كه االن مردم يزد همين  چطور مي
كند. نظر  مقدار حقي را داشته باشند كه مردم كردستان، جنگ را حل نمي

 .ما اين است

كند، و اين  بس و صلح را برقرار نمي بينيد االن آتش: بفرخ نگهدار
هم اگر برقرار نشود ديگر به حساب علم است. يعني به حساب 
ايدئولوژي نيست كه مثالً من عقايدم اين باشد يا عواطف و احساساتم 

حساب علم دودوتا چهارتاست. حساب اين جنگي است كه  .اين باشد
كند. يعني ما اول بايد اين را  كند، پايان پيدا نمي االن دارد ادامه پيدا مي

كشي ستون ارتش كه دارد به آنجا  درك كنيم و قبول كنيم كه اين قشون
اهد رود با توجه به نيرو و قدرتي كه وجود دارد، امروز به نتيجه نخو مي

 .حل نظامي ندارد گوييم كردستان راه رسيد. اين است كه مي

 .بنده هم چند بار اعالم كردم: دكتر بهشتي

اگر در عمل وجود داشته باشد شرايط خيلي تغيير  :فرخ نگهدار
گوييم اگر اعتماد بخواهد به وجود بيايد، اين ستون نظامي  كند. ما مي مي

 .كند تر مي تر و پيچيده جرود آنجا، مسئله را بغرن كه دارد مي

اين احتياج دارد به يك چيزهاي مشخص، تكليف  :دكتر بهشتي
اينكه چه چيزهايي آنجا تحقق پيدا كند و سالح به زمين گذاشته شود را 
مشخص كنيم. و من يك توصيه هم دارم. توصيه اين است كه اين به 

را صورت يك قرار و مدار هم درنيايد كه اين جو سياسي كل كشور 
 …واقعاً به صورت اين دربيايد كه .كند و قابل اجرا هم نيست خراب مي

به صورت قانون دربيايد يا به صورت چيزي كه  :مصطفي مدني
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 .كند دولت اعالم مي

اي  بايد به صورت خاصي دربيايد كه فرمول پيچيده: دكتر بهشتي
 .رو هستيم دارد. يعني ما االن در طرفين مسئله با ظرافت روبه

شود روي آن  ببينيد االن مسئله مشخصي كه مي: خ نگهدارفر
ها خواستند. و اين به نظر  صحبت كرد و به نتيجه رسيد اين است كه آن

ما نكته مهم و حساسي است، كه دولت جمهوري اسالمي نظر خودش را 
اي كه قبالً مطرح شده اعالم كند، مثالً بند  راجع به آن طرح شش ماده

اي همان چيزي هست كه نظام جمهوري  ادهيك از آن طرح شش م
اهللا نوري اقدام  اسالمي از قبل پذيرفته است. من اطالع دارم كه آيت

اي نوشته بودند و فرستاده  اي بر اين طرح شش ماده كردند و يك حاشيه
 .بودند كه مثالً ما اين را قبول داريم و اين يكي را نه

 كدام آقاي نوري؟ :دكتر بهشتي

اهللا عالمه نوري، يحيي نوري كه مثل اينكه معين  آيت :فرخ نگهدار
 .شده بودند

 از جانب كي معين شده بودند؟: دكتر بهشتي

دانم ولي چون رسماً آنجا گفتند كه  از جانب كي نمي :فرخ نگهدار
اي يك چيزي نوشته بودند هم ما  اهللا نوري بر حاشيه طرح شش ماده آيت

متوقف كنند. يعني محاصره نظامي و كنند كه  ها تعهد مي و هم دموكرات
شود. همچين  درگيري نظامي هست، جلوي حركات ستون االن گرفته مي

گيرند يا در مريوان  رود بانه جلويش را مي ستون مي .چيزهايي وجود دارد
كنيم كه جلوي چنين اقداماتي گرفته  تعهد مي . . . چنان حالتي وجود دارد

بسي كه متضمن حاكميت جمهوري  بس اعالم شود، آتش شود يعني آتش
خواهد  اسالمي باشد. بعد از اينكه موضع دولت اعالم شد كه چه كار مي

گوييم كه بخواهد توافق شود،  دانيد، االن از اين نظر نمي كند. چون مي
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اي كه در سه ميليون، چهار ميليون خلق كُرد وجود  قرارداد شود. روحيه
 .همه ماها را بكشندخواهند  ها مي دارد اين است كه اين

اين اسنادي كه به عهده من گذاشتند در زماني كه : دكتر بهشتي
 .دهد سنندج را آزاد كردند چيزي را نشان نمي

 .حاال بايد يك مقدار تحقيق شود: فرخ نگهدار

شما بايد بدانيد همان طور كه شما آنجا حضور داريد  :دكتر بهشتي
 .رسيده اصالً اينطور نيستما هم حضور داريم. اطالعاتي كه به ما 

اگر اين مسئله اعالم شود بايد نظر دولت راجع به آن  :فرخ نگهدار
ها  طرح اعالم شود. يعني ما تا اينجا تالش كرديم و اعالميه مشتركي با آن

اي اعالم  داديم كه اگر دولت نظر خودش را راجع به اين طرح شش ماده
جمهوري اسالمي است يا اين  ها را قبول ندارم خارج از كند كه من اين

1تواند يك نقطه عطف باشد بخش در جمهوري اسالمي هست، اين مي
.  

  من  هاي فدايي با كادر مركزي سازمان چريكة مباحث

كادر مركزي سازمان به دنبال حساس شدن اوضاع در  :فرخ نگهدار
هاي  توطئه مملكت و شرايط بغرنجي كه پيش آمده، به خصوص بعد از

كه استقالل ميهن را به خطر انداخته، تصميم  و عراق امريكاامپرياليسم 
گرفتيم از هر طريقي كه امكان دارد بتوانيم يك سري از مسائل و 
مشكالتي كه هست، ما هم شايد سهمي در حل و رفع آن داشته باشيم و 

هست كه در ... مقطعي قرار  ائل كردستانبتوانيم اقدام بكنيم. از جمله مس
ضد امپرياليستي را ادامه بدهند و ة دارد و نيروهايي حاضر هستند مبارز

                                                           
  .بنياد نشر آثار و انديشه هاي شهيد آيت اهللا دكتر سيد محمد حسيني بهشتي. 1
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ها، يكي از  را از اين كشور بيرون كنند و همين زمينه امريكاامپرياليسم 
هاي  شود به آزادي اين مسائل هست. از جمله مسائل ديگر مربوط مي

  ها را تهديد بكند. طراتي كه ممكن است اين آزاديسياسي و خ
هاي حل اين مشكالت به نظر سازمان، تماس گرفتن با  يكي از راه

توانند  مسئوالن هست كه نقش ويژه در راهگشايي و حل اين مسائل مي
بر عهده بگيرند؛ از جمله خود جنابعالي كه ما مايل هستيم در مورد حل 

كنيم كه  ريم و صحبت كنيم و حس مياين مشكالت با شما تماس بگي
  حل معقول را بيابيم. شايد راه

من اين ديدار را يك ديدار شخصي خودم با شماها   :دكتر بهشتي
  كنم تا ببينم تاثير حرف چيست؟ تلقي مي
البته من يك تاكيدي بكنم كه منظور از تماس ما با شما فقط  :مدني
است و البته در رابطه با دو مسئله  با حزب جمهوري اسالمي در رابطه

است كه مربوط به شخص شماست كه رهبري گروهي داريد و صاحب 
  توانيد مسائل را بررسي و روشن كنيد. نظر هستيد و مي
خواستم  فردي داشته. مية خود اين مراجعه جنب خودبه :دكتر بهشتي

اينكه شما بنده را از ديگران بهتر تشخيص داديد براي مذاكره قدري 
  روشن كنيد.

موجود عنوان ة سازمان ما از ابتدا مشكلي كه تحت عنوان مسئل :مدني
ها اقدام  داند كه براي حفظ وحدت خلق شود، خودش را متعهد مي مي

  (...)  كند.
آلن مطرح است، اين است كه همه بايد اي كه ا آقاي دكتر! اين مسئله

هيچ كس شكي ندارد و  [مورد] از حق مساوي برخوردار باشند و در اين
اي كه هست با توجه به شرايط كنوني و اينكه آيا جمهوري  مسئله

  تواند اين را برآورده كند، احتياج به زمان دارد. اسالمي مي
امپرياليستي كه در مقابل جمهوري و ديگر نيروهاي  امريكاتدريجاً 
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 اسالمي قرار ( ...) تفاوتي كه بين خلق كرد و شهرهاي ديگر مثالً اصفهان
اي رسيده كه  خورد، اين است كه خلق كرد االن به اين آگاهي به چشم مي

گذشته  خواهد و اين را همه از چشم دولت موقت حق خودش را مي
  كند كه اين حق ضايع شده و به او داده نخواهد شد. داند، فكر مي مي

بندي از رفتار ما در  تان را روشن كنيد، اگر در جمع بياييد با ماها وضع
 زنيم و قابل اعتماديم، مان را مي كنيد كه ما حرف اين مدت احساس مي

نظر  كنم كه اين نقطه كنيد، وقتي من اعالم مي وقتي با ما صحبت مي
هم نبود تابع  اي در كردستان ست ربطي به كسي ندارد، يعني اگر حادثهما

  نظر من است. شرايط خاص نيست و اين نقطه
من معتقدم كه هيچ چيز به جز حضور فعال و آگاه  :دكتر بهشتي

خدا هم اگر  موقعيت آن مردم را، پيغمبر سازي كند. تواند سالم مردم نمي
شود.  تر مردم نباشند، درست نمي مديريت باشد، اگر آن طرفة در مرتب

پيغمبر خودساخته است، حاال حرف من چيست؟ اگر واقعاً جامعه، شما 
هاتان نسبت به آنها  داند، اگر در بررسي از مردم مي را به عنوان يك گروه

  اند. كنند؛ آنها طرفدار صداقت عتماد ميصداقت نشان بدهيد، آنها به شما ا
ببينيد آقاي دكتر، اگر از اول در جمهوري اسالمي اين صداقت  :مدني
شد و شوراهاي مردم به  شد و در اين راه قدم برداشته مي پياده مي

وئيد گ گرفت، اين را كه مي شد و مورد نظر قرار مي رسميت شناخته مي
  روست؟ هي االن خلق كرد ديگر با چه روبكامالً درست بود؛ ول

  گويد ... همان خودمختاري كه او مي
رواني است، وقتي  شماها بياييد اين كار را بكنيد، ببينيد اين يك گروه

تان آن طوري بوده، ما كه  شماها به ما اعتماد نداريد، وقتي واقعاً مطالعات
ها  گر نداريم، ما معتقديم نارواييها را كه دي االن كلك و زور و اين حرف

با اين دگرگوني پايان نيافته، ما معتقديم كه در تداوم انقالب هستيم براي 
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  همين و اين جزو عقايد ماست.
  جزو عقايد ما هم هست. :نگهدار

ما هست، بنابراين در ة بله ما اصالً معتقديم به اين اصل و اين عقيد
اينجا معتقديم تازه اگر هم ... از بين رفته باشد  سرشت ماست، حاال از

  شود. دوباره متولد مي
طور كه در يك زماني ظلم در دنيا متولد شده، خوب، فردا هم  همان

متولد خواهد شد و حضور خواهد داشت. اگر بخواهيم بگوييم كه 
  طور نيست. نانقالب به كلي از بين رفته كه ابداً اي

ه حال شنيده باشيد يا خوانده باشيد آنهايي كه اگر از اول انقالب تا ب
طاغوت را پرتش كرديم به بيرون، يعني از ة گفتم حداكثر اين است كه كل

هاي من اين را  تنش جدا كرديم؛ شايد تا به حال ده بار در سخنراني
ايد. حاال سوال اين است كه وقتي واقعا چنين صادق بودن ما باعث  شنيده

آقايان، گر اين اعتماد برايتان هست برويد اعتماد  گويم اعتماد هست، مي
  منتقل كنيد. را به مردم كردستان

دانيد كه چه  با آن مقدار اعتبار و نفوذ اجتماعي؛ مي يك گروه
  خواهم بگويم؟ مي

حضورتان عرض كنم كه البته اين متقابل هست؛ يعني االن  :مدني
سياسي داريم بايد در حد اعال  مسئوليتبه وجود آمده و چون ما جوي 

   .بودن اين جو حركت كنيم
كنيد كه بر اين اعتقاد هستيم؛  شما اين مسئله را براي ما مطرح مي

متاسفانه اين مسائل با يك سري تبليغات مسموم آلوده شد. ما خود الاقل 
ه كار كرديم و چه دانيم كه در گذشته چ خودمان را مية هر كدام سابق

روشي در برابر آن خشونت داشتيم، چه بالهايي هم بر سر هر كدام از ما 
اي از رفقاي ما  آورده و هر كدام از ما دست كم ده سال زندان بوديم، عده

  اند. هم در گذشته شهيد شده
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كنيد كه وجود دارد  وقتي همين سوال را از جانب ما، شما مطرح مي
  شود. هايي هست كه مطرح مي هم سوالبراي ما، از جانب ما 

روز اين تبليغات و  هاي اخير روزبه دانيم در روزهاي اخير و در ماه مي
هاي  شود و ما هم اين را يكي از پديده اين عدم اعتماد دارد دامن زده مي

تواند اوضاع را به حال سابق  دانيم؛ چيزي كه مي بسيار خطرناك مي
ز نظر اقتصادي و طبقاتي و اينها كه بحث برگرداند از لحاظ سياسي (نه ا

طور كه شما در مورد ما مثال  كنيم)، اين جبر زمان است. همان نمي
خواهيم در قسمت دوم بحث مطرح بشود و بيشتر  زنيد؛ ما هم مي مي

  رويش صحبت بشود.
دانيم. اين قضايا  خود مية اي را بر عهد اما ما اكنون يك چنين وظيفه

به  كه بين مردم و نيروهاي سياسي در كردستان و محيط جنگ زده را
ها حل كنيم. اعتماد  هاي سياسي و از طريق بحث حل وجود آمده با راه

وجود دارد؛ اگر ما به شما اعتماد نداشتيم كه در اين حد بتوانيم بياييم 
را ها اين كار  كرديم؛ ما با خيلي اين جا صحبت كنيم هرگز اين كار را نمي

  نكرديم حتي يك كلمه.
مان اين نبود كه به اين شكل برخورد بكنيم و به  ما اولين اقدام

اصطالح اين مسئله مطرح بشود كه شما شايد دوست داريد يك همچين 
 ي را برعهده بگيريد كه يك چنين فضاي تفاهمي را در كردستانمسئوليت

  ايجاد بكنيد.
مشترك ة يك اعالمي ب دموكرات كردستانهمين چند روز پيش با حز

داديم كه مذاكرات به نتيجه رسيده يا نه، كه يك چرخش نويني را در 
فضاي كردستان بتوانيم ايجاد بكنيم. اين دو سازمان متعهد شدند كه 
چنانچه دولت نظر صريح خودش را راجع به مسائلي كه فعالً در 

تواند براي مردم  د و آن محيطي كه فعالً ميتواند پياده كن كردستان مي
كردستان به وجود بياورد اعالم بكند كه به نظر ما يك ظرفيتي در 
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هاي  شود وگرنه ما با رژيم حكومت وجود دارد كه اين مسئله مطرح مي
كرديم. نظر خودش را اعالم بكند ما  سابق يك چنين برخوردي نمي

ببريم و آتش بس را برقرار  شويم كه حالت جنگ را از بين متعهد مي
ساز باشد  بكينم؛ حتي هر نيروي خارجي و هر نيرويي كه بخواهد مسئله

كمتري بخواهند  مسئوليتهايي كه  ما تعهد متقابلي هم در برابر گروه
  گيريم. احساس بكنند بر عهده مي

اين بحث، يك چيز رسمي است، اما آن بحث قبلي يك بحث 
اي  عنوان يك عضو از مجموعه خودم را به نظر هتر بود، ولي باز نقط مردمي

  كنم. رسمي اعالم مي
اي براي هر  من نظر صريحم اين است كه اگر هر گروهي قرار ويژه

داشته باشد، به بهبود وضع كمك نخواهد كرد. صحيح اين  گوشه از ايران
 طور كه اول عرض كردم؛ اين يك حالتي است مربوط به است كه همان

كل جامعه، يعني اگر شما آمديد يك امتياز ويژه به يك گوشه از كشور 
ايد، در  داديد، زمينه را براي امتيازخواهي در جاهي ديگر فراهم كرده

هر  حالي كه اگر به كل جامعه گفتيد مردم! هر جا هستيد، با هر زبان و
فرهنگ و هر چه هستيد، قصد اين است كه حضور شما روزافزون باشد 

كنار امور و سياست داخلي كشور؛ حال ديگر مسئله حل است به در 
  اين حرف را صادق بدانند.ة شرط آنكه مردم گويند

آن ة ما و سرمقال روزنامهة پاسخ شما، اين آخرين شمار :نگهدار
  .ايم است. پاسخ به سوال شما را نه در اينجا، بلكه در روزنامه مطرح كرده

قبول كنيد كه در طول اين مدت نسبت به شخص من و امثال من 
و  امريكادانيم كه  مي درست عكس اين، عمل كرديد. اين به نفع كيست؟

  امپرياليسم جهاني در كمين هستند؛ براي اينكه اين مربوط به اينجا نيست.
شود و خبرش به من هم  هاي گروهي جهان عمل مي در كل رسانه

رسد؛ اين يك خط صهيونيستي و امپرياليستي و همراهان آنهاست، اما  مي
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 كند به آن شدت؟ من در سفرم به مازندران از داخل كيست كه عمل مي
خواهان كه نگاه كنيد اين  بيگانهة ها و به هم بيگانهة اعالم كردم به هم

بخش كوچك همه شما تبليغات كرديد، ولي اين هم مردم، در يك 
صبح يك جمعيت ده يا دوازده هزار نفري جمع  8مازندران ساعت 

شوند كه آقا صحبت كنيد و اگر من نيم ساعت وقت دارم دو ساعت  مي
ها  كند كه اينها باور ندارند كه اين حرف دارند، معلوم مي مرا آنجا نگاه مي

است، ماها معتقد هستيم كه اگر انسان قلباً به خدا معتقد  درست است.
دهد. به  آيد ياري مي معمولي نمية هايي كه به محاسب خداوند او را از راه

كنيم و از اين روست كه در آن اوج تبليغات مسموم عليه  او توكل مي
  توانيم فراموش كنيم. كنيم و مي ماها، ما تعجب نمي

پردازم ايمان دارم، حتي باور كنيد كه  من به اين كاري كه االن مي
آور بود. تمام در و ديوارهاي شهر را آنها  ردم منطقه تعجببراي خود م

جمعيت  پر كرده بودند از شعارهايي عليه من، دروغ، تهمت، آن مردم با آن
از بچه و بزرگ به هيجان آمده بودند كه اين چيست كه شما نوشتيد؟ من 

خواهم بگويم كه قبول كنيد در ميان مردم كوشيده شده است كه  مي
دانم اين به سود چه  به ماها از بين برود، قبول كنيد. من نمي اعتماد مردم

شود، مثل اينكه خداوند مقدر كرده است كه تمام اين  كسي تمام مي
  اثر باشد. شايعات بي

هاي قابل اعتماد  اي كه نقطه ببينيد من واقعاً معتقدم كه در جامعه
دم به كساني تواند نفوذ كند. وقتي مر عموم وجود نداشته باشد، دشمن مي

تواند  شود و نمي اينجاست كه راه نفوذ دشمن بسته مي ،اعتماد كردند
گويم اگر كساني در اين جامعه وجود داشته باشند  مقاومت كند. من مي

هاي صديقي باشند، هر  كه قابليت اين اعتماد را داشته باشند و واقعاً آدم
  برد؟ اي به اينها وارد بيايد چه كسي سود مي ضربه

كنم كه به اين نحو كار نكنيد. ببينيد شما اعتماد داريد يا  تاكيد مي من
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گوييد فالني آدم رفتار مكتبي ندارد،  نه؟ اين مهم است. يك وقت شما مي
گويد. فالني رفتار مكتبي  ولي آدم درستي است، زيرا به خلق راست مي

ست بينيد آدم درستي نيست؛ اين يك سدي ا كنيد مي دارد، ولي تحقيق مي
. ما بيست و پنج سال است كه در اين جامعه قابل شناخت امريكادر برابر 

هستيم و چند سال اخير بيشتر؛ پس شناسايي اينكه افراد قابل اعتمادي 
تري است، ولي شناسايي آقايان ممكن است  هستيم يا نيستيم كار آسان

ر را بكنيم؛ تحقيقاً روي توانيم اين كا يك قدري زمان ببرد. ما تحقيقاً مي
تان واقعا  شود اين كار را كرد. اگر شما سازمان ها مي افراد و گروهة هم

دقيق بكند و اگر توانست اعتماد بكند به اين موضع ة ًبيايد يك مطالع
خواهد؛ يك  سياسي و اجتماعي كه اعالم كردم، اين اعتماد تبليغ مي

). ارد (روي مردم كردستانطوري تبليغ هم بكنيد كه روي آنها اثر بگذ
خواهيم روي ما اثر بگذارد، ما احساس نياز به تبليغ شما شخصاً  نمي
كند؛ نه اينكه  مان اين احساس نياز را نمي كنيم، به اين اعتبار كه خط  نمي

مان اين  داريم، ولي خط گذاريم تبليغ شما را، نه آنكه گرامي نمي ارج نمي
  بگوييم و صحبت كنيم. است كه بياييم

برويد  ،توانيد به صورت گسترده با مردم كرد صحبت كنيد اگر مي
به آنها  .گوييد اين عملكرد ناشي از گذشته است صحبت كنيد. اگر مي

نگوييد كه اين كار دولت فعلي است و به آنها نگوييد دولت فعلي چنين 
نيستيد، ما با هم  خواهد كرد، به آنها اين اصل را بگوييد كه بياييد تنها

  هستيم، فقط اعتماد به ما كافي است، اين خيلي روشن است.
ديگر ة تر حل بشود بايد جنب االن مسئله براي اينكه مشخص :نگهدار

تر صحبت بكنيم. االن آنجا يك محيط  قضايا را بشكافيم و مشخص
ود؛ االن جنگي است؛ اين محيط جنگي بايد به يك محيط صلح تبديل بش

بايد صلح به وجود بيايد. اهداف اين صلح و آرمان اين صلح مقدس 
االن موقعيتي كه  است. اين صلح تا به عمل درنيايد قابل لمس نيست.
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دارد اگر آن حداقل حقي كه در چهار چوب جمهوري اسالمي  كردستان
صلح به وجود قابل قبول هست براي مردم كرد در نظر گرفته نشود، اين 

گوييم  گوييم امتياز، ما مي گوييد امتياز، ما نمي آيد. شما به اين حق مي نمي
گوييد و در كل نيروهاي  بخشي از آن مساواتي است كه شما مي

  خواهيد ايجاد كنيد؛ پس اين اسمش امتياز نيست. كش مي زحمت
 نه جانم امتياز است. گفتم اگر چيزي را عمل كرديد كهدكتر بهشتي: 

هاي ديگر داد، اين  شود به منطقه هاي ديگر ندارند نمي مردم منطقه
  شود امتياز؛ امتياز بخشي از مردم بر بخش ديگري از مردم. مي

اينجا منظور من اين بود كه االن در يك محيط جنگي اگر  :نگهدار
گوييم بايد در نظر  بخواهيم صلح بوجود آيد، آن حداقل حقي كه مي

توانيم  فته شود به صورت عملي، كه اين جذب بشود وگرنه ما نميگر
كنيم، فردا  تفاهم كنيم و تبليغ كنيم و بگوييم اينكه برايش تالش مي

  آورد. آورد، آسايش مي آورد، آرامش مي برايش صلح مي
ة شود و خان يمن كشته مة بينم كه بچ وقتي من االن دارم مي :مدني

شود، اين يك حداقل اعتمادي بايد برايش ايجاد شود؛  من خراب مي
ست امريكاكند كه دست امپرياليسم  چون اين همين جوري حساب مي

كند كه درد خودش را بگويد و فكر  كه پاسدار را كشته و اعتماد نمي
اند؛ يك  اينها مزدوران پاليزبان هستند كه در آنجا ايستادهة كند كه هم مي

  اند. اند آنجا ديده ايي كه رفتهچنين برداشتي را آنه
توان حداقل اعتمادي را كه فرضاً در اثر قهر و  اين است كه نمي

خشونت از بين رفته ايجاد كرد. اولين مسئله اين است كه جلوي اين 
  وضع گرفته شود، يعني جلوي جنگ گرفته شود.

  خواهد. هاي مشخص مي خوب اين، فرمول
توان  روع كنيد، اهداف بعدي را در شرايط صلح مياين را ش :نگهدار
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توان عمل كرد؟ اين  ؛ ولي االن موقعي كه جنگ است چطور ميدادامه دا
كند و  جنگ را حل نمية خواهند، اين مسئل حرف كه اين حق را همه مي

  كند. صلح را برقرار نمي
ايدئولوژي كند. اين حساب  اين هيچ وقت صلح را برقرار نمي :مدني

نيست كه من عقايدم اين است، حساب علم است، حساب دو دوتا چهار 
  كند. تاست، اين جنگ به اين ترتيب پايان پيدا نمي

اول بايد بحث كرد و قبول كرد كه ستون ارتشي كه دارد از آنجا 
رود با توجه به نيرويي كه وجود دارد و قدرتي كه وجود دارد، اين  مي

  .درگيري صد درصد است
از طريق نظامي نيست. بنده هم چند بار اين را  كردستانة حل مسئل راه

  ام. اعالم كرده
اگر در عمل وجود داشته باشد، اين خيلي شرايط را تغيير  :مدني

رود آنجا، اين مسئله را  گويم اين ستون نظامي كه مي دهد. ما مي مي
  رد.تر و حادتر خواهد ك بحراني

اين بايد به صورت قانون خاص دربيايد كه فرم  دكتر بهشتي:
  رو هستيم. اي دارد. ما در طرفين مسئله با ظرافت روبه پيچيده

اين از مسائل مشخصي است كه اينجا مطرح شد و بايد به  :مدني
اند كه اگر (اين مسائلي كه به نظر ما  خواسته اند و نتيجه رسيد. آنها گفته

رسد و حساس و مهم است) دولت جمهوري اسالمي نظر خودش را  مي
اي كه قبالً مطرح و عنوان شده اعالم بكند،  راجع به آن طرح شش ماده

ة اي همان چيزي است كه روزنام كه مثالً بند يك از اين طرح شش ماده
يك چيز ديگر يا بند دو  از قبل پذيرفته، حداقل اين، يا جمهوري اسالمي

اي بر اين طرح شش  دانيم يك حاشيه طور كه ما مي ديگر، اينة يا ماد
اش را قبول  اند كه فالن بندش را قبول داريم، ولي بقيه اي نوشته ماده

  نداريم، اگر اين را اعالم بكنند ...
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  توسط چه كسي؟ 

طرح شش ة ينوري (يحيي نوري). در حاشة توسط عالم :مدني
ي يك چيزي نوشته كه اگر يك چنين چيزي بشود ما اهللا نور اي آيت ماده

نظامي را كه االن هست ة كنيم كه متوقف بكنيم محاصر در اينجا تعهد مي
شود . چنين مسائلي وجود دارد.  و جلوي حركات ستون االن گرفته مي

تصميماتي گرفته شود، يعني كنيم كه جلوي يك چنين  حاال تعهد مي
آتش بس برقرار شود؛ آتش بسي كه حاكميت جمهوري اسالمي است. 

خواهد بكند.  بعد از اينكه حداقل موضع دولت اعالم شد كه چه كار مي
خواهد توافق بشود و قراردادش  گوييم كه مي االن اين را از اين نظر نمي

  چيست.
لق كرد وجود دارد اين اي كه در سه ميليون، چهار ميليون خ روحيه

  ما را بكشند و ما هم اولين گام ...ة خواهند هم است كه آنها مي
  طور نيست. گوييد اين كه شما مي مردم سنندجة روحيدكتر بهشتي: 

ن آگر اعالم بشود نظر دولت راجع به احاال جاي بحث نيست.  :مدني
مشترك را منتشر كرديم كه اگر ة الميطرح، ما آنجا تالش كرديم تا اع

عطفي ة تواند نقط دولت اعالم بكند كه من يا را اصالً قبول ندارم. اين مي
  باشد.

خواستيم راجع به آن صحبت كنيم، اين  ديگري كه مية مسئل :نگهدار
است كه االن در حدود صدها نفر از هواداران سازمان در زندان هستند 

يا پخش اعالميه و اين چيزها. اين مسئله از » كار«ة وش نشريبه جرم فر
بايست  دو جهت براي ما قابل بحث است؛ يكي اينكه اوالً چرا مي

دانيد بيش از  ايم و خودتان مي طوالني داشتهة سازمان، كه سابقة روزنام
بايست ممنوع اعالم بشود از  ايم، اوالً چرا مي نفر شهيد داده 600، 500
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  ؟ جانب شما
طرف ديگر قضيه اين است كه به طور كلي دستگيري اين نيروها 

گذارد در شرايط كنوني. چند روز پيش خواندم كه  تاثيرات سويي مي
اي كرده بود. واقعاً وقتي در زندان هم در شرايط كنوني  مصاحبه» كيهان«

عوامل ضد انقالب گذشته هستند، معتادين هستند، عوامل ساواكي 
شود كه  تبليغاتي مية گيرند، اين زمين هستند، موقعي كه انقالبيون قرار مي

كشور از اين همه راديوهاي بيگانه كه شب ة بينيم. در هر گوش االن ما مي
تبليغات چيست؟ در ة كنند، االن زمين تبليغ مي و روز عليه انقالب ايران

  كند؟  اي ايجاد مي اذهان مردم چه زمينه
فكر كنيد تحريم رفراندوم و مسائل ديگر در مردم اثر دكتر بهشتي: 

گذارد. ببينيد آقايان بياييد واقعاً اعالم كنيد كه اوالً دروغ نگوييد. واهللا  مي
رود. بياييد اعالم كنيد اگر  با روابط نادرست، جامعه به سمت صالح نمي

  رود. نمي رود، به سمت استبداد داري نمي اين جامعه به سمت سرمايه
اي كه در  كنم آن جامعه ايم و فكر مي مان را كه فراموش نكرده آرمان

واقعي شما را ة ها آزادتر هم هست. جامع ذهن داريم از تمام اين جامعه
  ديكتاتوري پرولتر هستند.ة شان در مرحل نداريم كه همه

خوب، مال ما يك انديشه است، يك تجربه است، بگذاريد عمل 
گفتند، با برخورد  طور كه امام اً اعالم كرديم همانبشود. ما صريح

رشدآور افكار موافقيم. امام چيزي اضافه كردند و آن اينكه اگر بخواهند 
» الف«ها  اين تاثير عمومي باشد، به صورت بحث و مناظره باشد، انديشه

متزلزل براي ة را با هم بگيريد و با هم جمع كند، يكي زمين» ب«و 
وس و مواضع ئيگري درست نكند. خوب، بياييد اين را به عنوان رد

جديد رسماً اعالم كنيد؛ در اين حالت، مسلح بودن در كل جمهوري 
گويم كه جو اجتماعي از ديد ما  معني ندارد. من معتقدم و من صريحاً مي

آنها كه صادقانه موضع بگيرند و اين فكر را باالترين ة براي حضور هم
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ند نه كمترين، يعني بگويند هر نوع برخورد آرا ء و افكار و تضمين بدان
  است.آل  ايده عقايد در جريان فكر؛ اين

كنم از طرف  اين محيط آماده است، الاقل در رابطه با ماها، تكرار مي
تا وقتي  اام كنيم اين تبيين شده، ديگر ما هم همين را دفاع مي هر گروه

توانيد بگوييد در  ست ... شما االن به من ميكه دروغ هست، تهمت ه
گويم؛ نه قبول  ايد، من هم صادقانه بهتان مي ها شريك نبوده سازي شايعه

اي كه  دانم؛ اما آن بچه گويم نمي كنم، مي تان را و نه رد مي كنم حرف مي
كند كه  آيد ديگر قبول نمي فروشد، همين بچه مي مي »كار«ة روزنام
  گويد يك رابطه است. ها غلط است، او مي شايعه

  مسلم است. :نگهدار
كند؛ بنابراين بگذاريد چند ماه بگذرد، اين هم  مقابله ميدكتر بهشتي: 

كنيد، شما  شود. وقتي جامعه ديد كه شما داريد صادقانه عمل مي حل مي
ق هاي فدايي خل چريك ذيرد. پيشنهاد بنده اين است كه سازمانپ را مي

اند و بعد  بندي جديدي بكنند كه در اين مدت چه كرده بنشينند و جمع
اعالم مواضع جديد كنند. بايد مسائل، فرمول منظم و روشن داشته باشد 
تا براي شماها هم اين فرمول قابل اعتماد باشد، نه اينكه يك چيز پا در 

  هوا باشد.
تواند نظريات شما را  پس االن مسائلي كه در آن جهت مي :مدني

پيش ببرد اين است؛ يك سري ما هوادار داريم كه اينها را فقط به جرم 
  اند و االن زندان هستند. گرفته »كار«ة فروختن روزنام

  نفر. 250حدود  :نگهدار
تا آنجا كه ما اطالع داريم شايد غلط باشد؛ من گزارشي كه  :مدني

  اند. نفر را گرفته 27ما ة ام فقط در يك حوز خوانده
بنشينيد خودتان اين مسئله را حل كنيد به عنوان دكتر بهشتي: 
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  مسئول.
  ايم. ايم، تقاضا هم داده معرفي كرده :مدني

(معاون وزارت ارشاد)  پيش آقاي دكتر ممكنمن خودم  :نگهدار
صحبت كردم. ايشان گفتند اصالً حرفش  رفتم و از پروانه براي روزنامه

را هم نزنيد و اين مقدور نيست. گفتم چرا؟ گفتند برويد از حزب 
  بپرسيد. جمهوري اسالمي

حاال مسائل مشخص است؛ يكي امتياز نشريه است، يكي هم  :مدني
  ها هستند. زنداني

يكي هم اينكه اگر محل ديگري براي فعاليت در نظر بگيريم فكر 
  پذير است يا نه؟  كنيد اين در شرايط كنوني جو سياسي كشور امكان مي

حاكميت كافي تصميمات مركزي ة دانيد، ما در مرحل خودتان مي
  .نيستيم

اينها قابل طرح است، از نظر شخصي خودم. من ة كنم هم من فكر مي
توان چند گام برداشت. جو  برد و با يك گفتگو نمي كنم زمان مي فكر مي

  ايد. ايد، جو خراب شده؛ قبول كنيد كه جو را خراب كرده را خراب كرده
  .خراب شده آقاي بهشتي :نگهدار

  بايد در جهت درست كردنش قدم برداريم. :مدني
اند  ايد، حاال كدام سازمان اثر داشته همه خراب كردهدكتر بهشتي: 

كمك كنيد تا عوض بشود. ما  ،دانم. كمك كنيد به عالجش نمي
كنيم كه جو به سود روابط سازنده از موضع فعلي  خواهيم و عمل مي مي

  پيش برود.
تان را در اختيار ما گذاشتيد و با ما صحبت  از اينكه وقت :مدني

  1 كرديد متشكريم.

                                                           
، 2 ي، جبهشـت  اهللا شهيد دكتـر سـيد محمـد حسـيني     هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1
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  مناظره و نظر من 

من  …واقفي چند روز  هاي دانشكده صنعتي شريف در يكي از سالن
يك مناظره داشتم آنجا تلويزيون نبود. راديو بود، نوار برداشت. طرف 

اي انجمن دانشجويان مسلمان بودند كه وابسته به مناظره دو نفر از اعض
ها هستند. آنها آمدند و صحبت كردند. گفتيم: آقا  يكي از همين گروه

خواهيد موضوع مناظره چه باشد؟ گفتند: انحصارطلبي، گفتيم: بسيار  مي
خوب، بحث كرديم. در اثناي بحث هي حاشيه رفتند. ناظم جلسه گفت: 

در همين متن بحث صحبت كنيم. باالخره  آقا حاشيه نرويد، بگذاريد
بحث كرديم. آنجا همه حاضران هم ديدند كه در تمام آن مدت من با 
مهر و محبت و صداقت عمل كردم. وقتي مناظره تمام شد نتيجه معلوم 
بود، چي بود. بعد صحبت اين بود كه اين نوار را راديو هم دارد از راديو 

ه، از راديو پخش نكنيد. ما كه شود. آنها گفتند: نه نه ن پخش مي
ها از من پرسيدند. گفتم: خوب  شود! بچه دانستيم از راديو پخش مي نمي

گفتيد صداي اينها است. روي نوار ضبط شده، شايد  بود قبالً به اينها مي
حقشان باشد پخش نكنند اين نوار را. كه باالخره پخش هم نكردند. 

ناظره راديو و تلويزيوني ميزنند آن دانم چطور آنها كه هميشه دم از م نمي
كنم در  شد؟ من فكر مي مناظره چه عيبي داشت كه از راديو پخش مي

ستيز و  غل و غش و بي بيان بي باتوانيم با مناظره  ها ما مي رابطه با گروه
ها در مرئي و منظر مردم در مسجد، در  نظرهاي حاشيه رفتن جدال، نقطه

اه، در دانشگاه، در دبيرستان، در راديو و خيابان، در حسينيه، در ورزشگ
و هر جاي ديگر در كارخانه حركت سازنده بينش متعالي  تلويزيون
اجتماعي و اقتصادي را به جلو ببريم نه حاجتي است به چوب  ،اسالمي

                                                                                                                  
  .30-41صص 
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  و چماق، نه از آن طرف، نه از اين طرف. 
درگيري بوده چي است اين  باز به من گفتند: امروز در امجديه

ها؟ اينها هيچ متناسب با جمهوري اسالمي نيست. بگذاريد و  درگيري
بگذارند و بگذاريم كه در نظام جمهوري اسالمي برخورد سازنده آراء و 
افكار، عامل پيشرفت شود. هم بگذاريم نه از اين طرف كسي به فكر آن 

ري را حل كند، نه از آن طرف، نه از باشد كه با چوب و چماق مسائل فك
اي و دروغ  هاي قلمي و مقاله اين طرف كسي به فكر آن باشد كه با چماق

هاي حق را، نه از آن طرف راست،  و خالصه تهمت سركوب كند سالح
لنگي نداريم. بنده اگر همين جا كه آمدم از هر يك از  صريح، آزاد، ما

ه بود، خوب نصف اين حرف را ها يك نفر هم اينجا ايستاد اين گروه
كرديم، شماها هم روشن  زديم ولي درباره مسائل صحبت مي مي
با صراحت  كرديد. امام شديد. كدام حق است؟ همان را انتخاب مي مي

مفيد است و  ها در راديو و تلويزيون فرمود گفتگوهاي متقابل با مكتب
ندارد اين را با صراحت در همين چند هفته قبل فرمود آزاد و اشكال 

فبشر عبادالذين يستمعون القول  1:گويد مي قانون اساسي با صراحت گفته قرآن
  2فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم اهللا و اولئك هم اولوااللباب

  درباره حزب و نيروهاي خط امام  جديدترين نظريه امام

يك مطلب داشتند و آن اين است كه از من بخواهيد هميشه  امام
خودتان برويد اندازه بگيريد.  ،شما متر دستتان بگيريد .معيارها را بگويم

اينطوري  ؛خواهيد هم متر بهتان بدهيم و هم خودمان اندازه بگيريم اما مي

                                                           
دهنـد و بهتـرين آن را    به سخن گـوش فـرا مـي   (بندگان من كه  18سوره الزمر آيه . 1

 كنند؛ اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان). پيروي مي

 .43- 42 ص، ص6همان، ج. 2
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صحبت شد  آنها نيست در رابطه با حزب هم در آن آخرين بار كه با
شناسم واال اين  من واقعيتش اين است كه شماها را مي "فرمودند. مي

هر نظري  .شناسم توانم بگويم مي مجموعه بزرگ به نام حزب را كه نمي
شماها را تاييد  ،بنابراين من هم مثل گذشته .بدهم به اتكا شماها است

شما دارم جامعه بايد ببيند كار  شما برحسب شناختي كه از .كنم مي
شود كه افرادي كه شايسته  در بعضي از شهرها گفته مي. چگونه است

بله آقا، هستند خودمان هم  ".نيستند در دفاتر حزب و اينها هستند
كنند  خطا مي .كنند حزب نيروي خط امام اشتباه مي .دانيم هستند مي

ديگران هم كارهاي خوب دارند  .شود تاييد كرد لغزش دارند دربست نمي
ولي خوب طبيعي است كه مسئله نيروهاي  .شود كه رد كرد نميدربست 

تر براي امام هم  تر و خالص خط امام همچنان به عنوان نيروهاي مخلص
فرمايند مردم خودشان را در اين مسائل وارد نكنند  امام مي .مطرح است

تا اختالفات مسئولين بين خودشان حل شود آيا اين حرف دليل بر 
امام اين است كه جامعه در اثر اين مسائل  سكوت ماست؟ منظور

تكه و پاره نشود حاال اين سكوت از توش  ،وحدتش را از دست ندهد
دانم چي  توانم توضييح بدهم و واقعاً نمي نمي فهمم. آيد من نمي درمي
  1است.

   .جوي سالم باشد ،فرمودند: جو جامعه امام
هم از نظر جايگاهي كه دارند و هم از نظر  كنم كه امام من فكر مي

جا الزم باشد نظر خودشان را بيان  رشرايط خاصي كه امروز هست، در ه
خواهند داشت؛ اما اگر قرار باشد انتظار برود از امام كه در هر موردي 

. چون تا وقتي خواهد بود شان نظر بدهند، اين يك تهديدي براي سالمتي
دهند كه افكار و آرا گفته بشود  الم باشد، ميدان ميكه بيان افكار و آراء س

                                                           
  .اهللا دكتر بهشتي هاي شهيد آيت آرشيو بنياد نشر آثار و انديشه ،137نوار شماره  . 1
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و افكار رشد كنند؛ ولي  [شده] و مردم و انقالب از جو سالم برخوردار
كنند. همانگونه كه يكبار  شود، جلوگيري مي اگر ببينند [جو] ناسالم مي

دهيم جو جامعه جوي سالم باشد مگر در  همواره ترجيح مي" 1فرمودند:
  2. "ي مسائل طرح بشود كه جو را ناسالم بكندكه بصورت مواردي

  به فرماندهي كل قوا واقعيت انتصاب آقاي بني صدر

كه  به فرماندهي كل قوا از طرف امام [اينكه انتصاب آقاي بني صدر
از شود و آيا امام خودشان  مغاير با قانون اساسي است چگونه توجيه مي

قانون اساسي مطلع نيستند؟] عمالً اگر بخواهيم دقيقاً صحبت كنيم بايد 
بنابراين  .گويد فرماندهي كل قوا با رهبر است بگوييم قانون اساسي مي

شود جانشين فرمانده كل قوا. من  اگر رهبر كسي را منصوب كرد مي
دانم آيا اين نكته آن موقع مورد توجه امام بوده و آن حكم را  نمي

اند تغييرش در اين شرايط  ولي بعد از اينكه نوشته ؟!اند يا نه وشتهن
حساس ما يك نوع ضعف ايجاد كرد، چون قانون كه سر جاي خودش 

ماند اينكه بگويند جانشين فرمانده كل قوا است بگويند  محفوظ است مي
فرمانده كل قوا. تعيين جانشين كه اشكالي ندارد و اين تغيير عبارت در 

دانم تا  ايم من نمي اع و احوالي كه از پارسال تا به حال ما داشتهاين اوض
ولي اگر بخواهيم ما دقيق صحبت كنيم  ،توانسته صحيح باشد چه حد مي
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شود جانشين  اين است كه بر طبق قانون اساسي وقتي كسي تعيين مي
  1.فرمانده كل قوا است و اال فرمانده كل قوا خود امام هستند خود رهبر

  از پيشرفت انقالب  خميني امامرضايت 

از پيشرفت كار انقالب راضي هستند يا نه بايد  خميني اينكه امام
  گفت: 

دقيقاً سير و حركت و مسير كارها  رضايت كامل هيچكس ندارد. امام
ند كه جامعه ما موفق شد در اين كنند و در جمع راضي هست را دنبال مي

زمان كوتاه خودش را در حالي بيابد كه نهادهاي اداره كننده مملكت 
بوجود آمده، خطوط كار به وسيله قانون اساسي مشخص شده و اين 

تواند انقالب را در  ها را از بين برده است و مي مقدار زيادي از نگراني
    2 ا پيش ببرد.ه گيري يك ثباتي در مديريت و ثبات در جهت

  در جلسات  دليل حضور فرزند امام

در تمام جلسات خصوصي كه در نزد  [اينكه چرا آقاي احمد خميني
در صورتي كه اغلب اين جلسات در  كند ميشركت  ،شود تشكيل مي امام

بايد عرض  ،كند ميرابطه با ايشان نبوده و وجود ايشان كاري را حل ن
كنم]  اگر در اين مسئله مصلحتي است كه امام آن مسئله را رعايت 

كنند.  دهند و آن را بيان مي كنند و ايشان را در جلسات شركت مي مي
كند. خود ما جلسات  ايشان هم در همه جلسات خصوصي شركت نمي

 كنند. منتها ايشان مثل يكي مكرر داريم كه خود ايشان هم شركت نمي
ديگر از افرادي كه آنجاها هستند يا يك قدري بيش از يك فرد نقش يك 
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كنند و نظير اين است كه در يكي از  كمك را در كارها براي امام ايفا مي
اين جلسات يك كسي كه منشي امام باشد شركت بكند چيزي است 
شبيه به اين و اين معمول است حتي در جلسات هيات دولت و در 

كند  غير از اعضا يك منشي هم شركت مي ي قضاييجلسات شوراي عال
مگر برخي موارد كه بخواهند جلسه كامالً خصوصي باشد ولي معموالً 

كنند، هستند كاري  كنند. ايشان در جلسه در بحث دخالت نمي شركت مي
دهند. طرز شركتشان اينجوري است. به  چيزي هم پيش بيايد انجام مي

. مثالً امام بيانيه  آيد ايشان در جلساتي صحبت بكنند پيش مي ندرت
خوانند. بنابراين اگر  آيند مي دهند به ايشان و ايشان مي نويسند مي مي

گويند برويد. امام اهل صراحت هستند.  [امام] بخواهند [ايشان] نباشند مي
خود ما هم اگر گاهي بحث خصوصي داشته باشيم بخواهيم كسي نباشد، 

  1اي نيست ولي در اين جلسات گاهي ايشان هستند. گوييم مسئله مي

  ها توطئه شكنجه در زندان

مامور  ها كه از طرف امام شكنجه در زندانهيئت بررسي [اينكه چرا 
] اين هم از مشكالت زمان ماست اين هيئت كه... مشخص نشد ،شدند

الفين شروع كردند اينها بررسي شكنجه كارش را دنبال كرده اوالً اين مخ
دهند آقا اين مورد آن مورد، خب  را كاغذ باران كردند كه هي كاغذ مي

موضوع  نتيجه هستند. اصالً بي كنند غالب جمع بي روند رسيدگي مي اينها مي
دادسرا و  نتيجه. يك مورد براي خود من پيش آمد در اوين در است نه بي

اش هم مثل اينكه اصفهاني  ي كه لهجهكردم. يك خانم دادگاه اوين بازديد مي
بود شايد حدود پنجاه سالش بود آمد و با ناراحتي گفت كه پسر من 

هايش سياه بود. ناراحت شدم  اينجاست و آن هفته او را كه ديدم پشت ناخن
گفتم بگوييد اين آقا پسر ايشان بيايد. رفتند ايشان را آوردند. گفتم 
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هاي شما  . گفتم آن هفته ناخن اي نيست اهيهايت را ببينم. ديدم نه سي ناخن
سياه بود؟ گفت: نه، گفتم: كسي در زندان شما را اذيت كرده است. البته 

كنند؟ گفت: ولي نه، شكنجه  كنيد كه تندي مي گفتم چكار مي كنند. تندي مي
گويد. گفت: يكي دو هفته قبل هم  كنند. گفتم: پس مادرت چي مي ما را نمي

چند ماه قبل  ،ها ظاهراً از يكي از اين گروه تركسيسيك آقايي هست ما
ايشان را گرفتند و بازداشت كرده بودند بعد آمدند شكايت كردند كه اين آقا 

كنيد سريعاً رسيدگي  را بازداشت كردند تذكر داده شد كه آقا بازداشت مي
ه كنيد. رسيدگي كرده بودند و ايشان را آزاد كرده بودند. دو سه هفته قبل آمد

بود تشكر بكند گفت من آن فالني هستم كه بازداشت بودم، آمدم تشكر 
كنم. گفتم خب، شما كجا بوديد؟ گفت: اوين. گفتم خب از شكنجه چه 

اي آنجا نبود. من از رفتار پاسدارها و مامورين خيلي  خبر؟ گفت شكنجه
كنم خيلي خوب رفتار كردند. گفتم با ديگران چي؟  تشكر و قدرداني مي

با ديگران هم تا آنجا كه من خبر دارم خيلي خوب بودند فقط دو نفر گفت 
از اينها شالق خورده بودند، آن هم به حد، آنها را زده بودند. ديگر من چيز 

گويم  روم مي دانم. گفتم پس تو برو بگو براي ملت گفت من مي ديگري نمي
ر رسيد. صريحاً به بگويد كه منتها ديحالبته هفته بعد آمده بود كه در آن مصا

ها  در درگيري يا روي عصبانيت است گوييم اين مسئله را كه ممكن مي
چنين پيش آمده باشد كه كسي را زده باشند اما اين هم بايد رسيدگي شود و 
 بايد جلويش گرفته شود اما اينكه حاال نظام جمهوري اسالمي شكنجه

  1كند، اين خيلي با آن فرق دارد. مي

  داريد نگه است؛ اين چيزي را كه به شما گفتم قرص انقالب خيلي حساس

زنند؛ اما بزرگترين خطر را براي  ها مي ها را در سخنراني تقريباً حرف امام
تفاوتي مردم بشود،  انقالب سرگرداني مردم و اختالفاتي كه منجر به بي
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يشه فرمايند خطوط كار را طوري دنبال كنيد كه مردم هم شناسد و مي مي
شان بيشتر است و در اين  يكپارچه توي صحنه باشند. روي اين معموالً تكيه

دهند كه  و آقاي رجايي، آنجا هم تشخيص مي جريان آقاي بني صدرة رابط
  مردم كشف كنند. اي هست خود ماها چيزي نگوييم و اگر مسئله

دهند؛ مخصوصاً از  و مياند  هم يك رهنمود كلي شروع كرده امام
گويم و دوستان ما  وقتي كه احساس كردند كه من كه قاطعانه هيچ نمي

گويند  گويند منتها وقتي خودشان مي گويند، خودشان مي هم تقريباً نمي
اند  مردم گذاشتهة تودة كنند و تطبيق آن را به عهد فقط معيارها را بيان مي

آيد،  ري خطر به وجود ميكنم اين راه صحيح است؛ يك قد و فكر مي
هاي عزيز به ما فشار  كند و بچه يك قدري دردسر و رنج ما را بيشتر مي

خواهند، گاهي  گوييد؟ از ما دليل مي آورند كه چرا ساكتيد؟ چرا نمي مي
كنم ان شاء اهللا همين راه نتيجه بخش  آورند، ولي فكر مي خيلي فشار مي

ملت و خود امت با آگاهي  است و من خودم سخت معتقدم كه بايد خود
خودش و با شناخت معيارها و بعد تطبيق معيارها بر اساس آگاهي 

كند.  شود و نگران مي خودش حركت كند؛ منتهي گاهي فشارها زياد مي
گويند به امام بگوييد كه اقدام كند، خوب خود  آورند و مي به ما فشار مي

ها را  خواهرها بايد آگاهيجور نباشد. برادرها و  خواهد كه اين امام هم مي
به دست بياورند و خودشان تشخيص بدهند و تا اين لحظه هم نتيجه 

  مثبت و مطلوب بوده است.
هايي كه هنوز دلهره دارند  ها و جوان اي هم با آن نوجوان يك مسئله

نداشته  مسئوليتعرض كردم من اگر  دارم و آن اينكه آن روز به امام
ست، تصميم اين بود كه يك بخش عظيمي از وقتم را روي باشم بهتر ا

ها بگذارم، كاري كه در عمرم از اينكه كمتر به آنها  ها و نوجوان جوان
م يك تعداد يتوانست رسيدم يك قدري ناراحت بودم و اگر مي مي

هم براي طالب  ؛هاي ايدئولوژي بگذاريم و منظم به آن برسيم كالس
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هاي جوان خوب بود و بيشتر به  صيلكردهجوان خوب بود و هم براي تح
رسيديم و هر چه را هم كه از نظر ايدئولوژيك ما بگوييم  ها مي نوجوان

رسيم  ماست؛ كه البته گاهگاهي حاال به مطالعه مية محصول مطالعات گذشت
هاي ديگر خيلي  كنم؛ اما در بخش كه آن هم در بحث قضا زياد مطالعه مي

كنم، از  شما استمداد مية اين بابت نگرانم و از هم كنم و من از كم مطالعه مي
آقايان و فضالي جوان، چه فضالي معمم، چه فضالي غيرمعمم، چه ة هم

كنم كه در اين زمينه كار بكنند، نسل  برادرها و چه خواهرها، استمداد مي
  . شوند... جوان را به خصوص دريابيد، نگذاريد اينها شكار

كنند، روحانيت  ديگري كه تكيه مية ) به يك مسئلبعد ايشان (امام
كنند كه روحانيوني  است؛ به همان بياني كه خودشان كردند. امام فكر مي

كه حاال با ديد قديم يا با ديد جديد و با ديد انقالبي يا غيرانقالبي باتقوا 
هستند، اما ديدشان ضعيف است، ايشان معتقد است كه اينها را بايد 

، اين نظام را بگه داشت، جوري بايد كرد كه اينها اين انقالهميشه ن
اسالمي و از خودشان بدانند و خيلي هم تكيه كردند و اين توي 

كنند، جدي و خيلي محكم  هايشان است و وقتي با ما صحبت مي حرف
  كنند. گويند و دائم روي روحانيون توصيه مي اين را مي

كنند. اين حدود اهللا را عمل  خيلي تكيه مي روي حدود اهللا هم امام
، روشنفكران غربزده ،كنيد و از كسي نترسيد و از غرغر به قول ايشان

آن ة كنم به اضاف نترسيد و من خودم روي اين موضوع به شما تكيه مي
اي كه امشب به شما گفتم كه من معتقدم اگر يك چيزهايي متحجر  جمله

اسالمي جامعه است، نه ة كل انديش نمايد، عالجش در پويا كردن مي
 امريكاتوانيم با  پوياي منزوي شده؛ چون اين طور نمية ايجاد يك انديش

توانيم بجنگيم  همين جوري مي امريكا بجنگيم و عمالً معلوم شد كه ما بي
هاي ميليوني را همين جور در صحنه نگه داريد و همين حاال  و اين توده

 امريكاترسند، فقط  ترسد و همه از اين مي ها مي ز همينا امريكاهم 
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كنيم و متكي باشيم و جدي بگيريم كه  نيست... و ما روي اين تكيه مي
  هاي ميليوني در صحنه باشند ... توده

كنم كه اگر براي  بنابراين بايد حدود اهللا را عمل كنيد و بنده اضافه مي
ر است، اين فقه پوياتر را شناخت حدود اهللا احتياج به يك بحث پويات

آن به ة فقط در همان مركز فقاهت به وجود بياوريد واال اگر در حاشي
ما سه جور ة وجود بياوريد، كاري از آن ساخته نيست، دو مرتبه جامع

كنم  متدين و متجددي كه توده قبولش ندارد و گمان مي ،دين شود: بي مي
انقالب خوانده ة اتحاي مبتال بشويم، ف كه اگر به يك چنين فاجعه

شود. اين انقالب خيلي حساس است و بايد مراقبت شود اين چيزي  مي
  را كه به شما گفتم قرص و قايم نگه داريد.

براي پويا كردن اسالم شناسي ما كار خودمان را خواهيم كرد و در 
كنيم كه شناخت اسالم  اين زمينه اگر حياتي داشتيم، ان شاء اهللا تالش مي

پويا را ة قانون اساسي، كلم درخت پويا كنيم و من حتي را يك شنا
اجتهاد «گذاشته بودم، بعد آقايان گفتند برش دارند، من نوشته بودم: 

، پويا را گذاشته بودم و بعد ما سفت و  اجتهادة يعني بعد از كلم»پويا
محكم دنبال پويايي بوديم و حال شما هم محكم دنبالش بايستيد، اما از 

و اين پويايي را از مركز خودش، يعني فقاهت بگيريد.  مجراي خودش
دهد كه هر جا  گويم كه تجربيات اجتماعي نشان مي من به شما مي

رساند و  اش را مي مخلص براي خدا عمل كنيد، خداوند دير يا زود ياري
اهللا «كند؛  هر جا براي هوي كار كرديد، خداوند واليتش را از ما قطع مي

معتقد است كه شما  امام.» جرجهم من الظلمات الي النور ..ولي الذين امنوا ي
عزيزاني كه در جهاد و سپاه هستيد، آنجا هم گفتم بگيريد گوش كنيد كه 
آرزوي ما اين است كه برادران جهاد و سپاه الگو باشند، پيك و پيام 

غرض  اسالم را در عمل و اخالق ببرند و در خدمت مردم يك خدمت بي
نمايي چيز جالبي است كه به ذائقه و فطرت  منت و بدون قدرت بي و
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  1شود. سازد، باعث پيوند شما و اسالم و مردم مي همه خوب مي

   گوش به فرمان امام

ما معتقدان سرسخت به واليت فقيه و امامت قاطع رهبر عاليقدرمان 
  اند: ) فرمودههستيم. ايشان (امام خميني امام

  "ها مطلقاً سخني نگوئيد در اين زمينه"
  و من تا ايشان اجازه ندهند يك كلمه سخن نخواهم گفت.  

اي خلبان هوانيروزي  بخش و الگو و الهام اي امت فداكار و اي امام
كنيم اما انتظار داريم كه در  كه در ايالم به من گفتي ما اينجا جانبازي مي

وحدت و يكپارچگي باشد، اي پاسدار كميته انقالب كه مسئوالن  ميان
اين صحنه  ديشب برنامه و نوار تلويزيوني تو را از حومه آبادان

و با  ها پخش كردند و صدايت را شنيدم كه آنجا با آهنگ قرآن قهرماني
با هم مسئوالن  بگوئيد كنيم، دل پر احساسات گفتي ما اينجا جانبازي مي

اي كه  به خدا سوگند كه در برابر شما از طرح هر گونه جمله .يكي باشند
و به همين جهت تا آنجا كه  كنم بوي اختالف دهد، احساس شرم مي

و امت نخواهد، شعار من و ياران  ضرورت ايجاب بكند و امام
  بخش وحدت.          همفكرمان فقط يك شعار است، سكوت، سكوت الهام

  اهللا شاء ان

                                                           
، 3ي، ج بهشـت  حسـيني اهللا شهيد دكتـر سـيد محمـد     هاي آيت ها و مصاحبه سخنراني. 1
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وص به آقاى سيد محمد حسينى بهشتى در خصامام خميني نامه 
  تشكيل شوراى انقالب

  1398ذى الحجه  4/ 1357آبان  14زمان: 
 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو 

 بسمه تعالى

  1398ذى الحجه  4
شـود و مـن    پس از اهداى سالم و تحيت، وقت دارد سـپرى مـى  

خوف آن دارم كه با عدم معرفى اشخاص، مفسده پيش آيـد. بنـا   
ص مورد نظر يكى يكـى  بود به مجرد آمدن ايشان (م. ط) با اشخا

و جمعى مالقات كنيد و نتيجه را فوراً به اينجانب اعالم كنيـد. و  
نيز مرقومى كه معرف باشد با خط و امضاى عدد معلوم بفرسـتيد.  
من در انتظار هستم و بايد عجله شود، و نيـز استفسـار از بعضـى    
آنها براى مسافرت به خارج. در هر صورت همه موضوعات كـه  

يشان تذكر داده شد، الزم است با عجله انجام گيـرد و  به شما و ا
 ماگر اشخاص ديگرى نيز پيدا شد ملحق شود. والسال

                         
  روح اللَّه الموسوى الخمينى
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خطاب به  1357آبان  14در مورخ  از پاريس نامه حضرت امام
در خصوص تسريع در معرفي  يبهشت آقاي سيد محمد حسيني

   با هماهنگي آقاي مطهري اعضاي پيشنهادي شوراي انقالب

  تعالي بسمه
شـود و مـن    پس از اهداي سالم و تحيت وقت دارد سـپري مـي  

آيـد. بنـا    خوف آن دارم كه با عدم معرفي اشخاص، مفسده پيش
(م.ط) با اشخاص موردنظر يكي يكي و  بود به مجرد آمدن ايشان

جمعي مالقات كنيد و نتيجه را فوراً به اينجانب اعالم كنيد. و نيز 
مرقومي كه معرف باشد با خط و امضاي عدد معلوم بفرستيد. من 
در انتظار هستم و بايد عجله شود  و نيز استفسار از بعضـي آنهـا   

به خارج. در هر صورت همه موضـوعات كـه بـه    براي مسافرت 
شما و ايشان تذكر داده شد، الزم است با عجله انجام گيرد و اگر 

   .اشخاص ديگري نيز پيدا شد ملحق شود. والسالم
  1398ذي الحجه  4
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  اعالميه جمعي از روحانيون تهران 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
                                                              1399دهم ماه صفر 

19/10/1357  
  )139( آل عمران  وال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان كنتم مومنين

نظام فاسد و طاغوتي ايران ، در مدت پنجاه سال ، كشـور عزيـز   
ايران را بازيچه هوس هاي شـيطاني قـرار داد . ذخـائر مـادي و     

ختيار يغماگران بـين المللـي   معنوي كشور را غارت نموده و در ا
گذارد . كشور غني و پر بار را به سوي نابودي كشاند . حكومت 
استبدادي و ستمگرانه خود را زير پوشش قانون ادامه داد. نواميس 

  الهي را هتك نمود و مذهب و دين را مبعبه خود ساخت .
در وطل اين مـدت فريـاد ايـن ملـت از گلـوي مـردان آزاده و       

ر و مراجع عاليقدر شيعه بر مي آمد . ولي آنچـه بـه   روحانيت بيدا
جايي نمي رسيد فرياد بود . خود كامگي و استبداد نظـام حـاكم   
روز به روز افزايش مي يافت ، تا آنجا كه سال گذشته به هنگامي 
كه روحانيون شهرستان مذهبي و علمي قم نسبت بـه درج مقالـه   

و اتهام خطرناك بـه  اهانت آميز به مرجع عظيم الشان جهان تشيع 
ديگر مراجع عاليقدر ،با راهپيمايي آرام خود اعتراض مي كردند ، 
مورد هجوم عمال رژيم قرار گرفته و بـه خـاك و خـون كشـيده     
شدند، و اين سرآغاز يك نهضت مقدس و همه گيـر ايـران عليـه    

  بيدادگري ها و استبداد هاي نظام حاكم گشت. 
راسر كشور ملت مظلوم ايران از سال گذشته تاكنون هر روز در س

به رهبري روحانيت نفرت و انزجار خـود را نسـبت بـه دسـتگاه     
حاكم اعالم داشته ، ولي پاسخشان سر نيزه و گلوله بود . كشـتار  
وحشيانه و بي سابقه ادامه يافت . نه حرمتي خانه خدا را پاس مي 
داشتند و نه حرمت امام هشتم حضرت علي بن موسي الرضا عليه 
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  الم را .الس
خانه مراجع و روحانيون و دانشگاه و مدارس و خانه مردم بي پناه 
و مغازه هاي بازرگانان و پسشه وران و بيمارستان ها از حمـالت  
وحشيانه مصون نماند . زنان كودك به آغوش گرفته و پيرمـردان  
سالخورده و كودكان بي گناه از حمله هاي بي رحمانـه ي رژيـم   

و سر انجام سراسر خاك اين سرزمين به خـون  در امان نماندند ، 
  عزيزان اسالم آغشته گشت . 

ملت ستمديده ي ايران با الهام از كالم حق و هدايت قـرآن و بـه   
پيروي از مكتب حيـات بخـش و عـدل آفـرين سـاالر شـهيدان       
حضرت امام حسين بن علي عليه السـالم ، شـجاعانه و آگاهانـه    

انبـه بـه ويـژه اعتصـاب     صفوف خود را با اعتصاب هاي همه ج
بنيادي شركت نفت و تظاهراتي كه به اعتـراف خبرگـزاري بـين    
المللي در دنيا همانندنداشته ، قيام و نهضت مقدس خود را ادامـه  

  دادند. 
رژيم غير قانوني با حمايت از قدرت هاي زورگـو، بـراي خنثـي    
كردن اين قيام مقدس الهي هر روز نقشه اي فريبكارانه و نيرنـگ  

پوچ و مبتذلي را عرضه مي دارد . ولي اين ملت است كه به  هاي
رهبري قائد عظـيم الشـان و مرجـع عاليقـدر حضـرت آيـت اهللا       
العظمي خميني و ديگر مراجع بزرگوار دامت بركـاتهم آن چنـان   
بيدار شده كه هرگز طاغوتيان و دستيارانشان نمي توانند آنان را از 

ف هاي پوالدين ايـن امـت   پاي در آورده و در اراده آهنين و ص
واحد رخنه كنند . ملت سلحشور ايران خدعه هاي شيطاني دشمن 
را نقش بر آب نموده و تا پيـروزي نهـايي مقاومـت و پايـداري     

  خواهد كرد .
ما ضمن محكوم كردن نقشه كنوني رژيم و تقبيح كشتار و جنايت 
هاي فاجعه آميز و دردناك اخيـر در شهرسـتان مقـدس مشـهد ،     

شاه ، قزوين ، نهاوند ، آستانه اشرفيه و ديگـر شهرسـتانهاي   كرمان
ايران با خانواده هاي داغديده ابراز همدردي نموده و از خداونـد  
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بزرگ برايشان صبر و اجر خواستاريم و با ابراز تشكر و قدرداني 
از مبارزه آگاهانه ملت شريف ايران يادآور مي شويم كه با آگاهي 

دي و عمـال دشـمن در صـفوف ملـت     هر چه بيشر از نفـوذ ايـا  
جلوگيري نموده و نگذارند كه شايعه پردازي و نشاني هـاي غيـر   
واقعي ، و مورد اتهام قراردادن افراد بي گناه ، و آتش زدن خانـه  
ها ، و از بين بردن اموال و هرج و مرج طلبي اين قيام مقـدس را  

ـ  ر چـه  از مسير خود خارج نمايند . به ياري پروردگار در آينده ه
نزديك تر عاملين جنايات و افراد فاسد و خائن در دادگـاه عـدل   

  اسالمي به كيفر اعمالشان خواهند رسيد. 
ان تصبروا و تتقوااليضركم كيدهم شـيئاً( اگـر پايـداري كنيـد و     
تقوي گزينيد مكرهاي آنان هرگز شما را زياني نمـي رسـاند ) آل   

  . 120عمران 
پاك تمامي شهداي راه حق  درود و صلوات خداي بزرگ به روان

.  
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درباره تكذيب شايعه  1به علما و روحانيونامام خميني پيام 

   پذيرفتن بختيار

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
دامت بركـاتهم   -حضرات حجج اسالم تهران و ساير شهرستانها 

آنچه ذكر شده است كه شاپور بختيار را با سمت نخست وزيـرى  
پـذيرم   لكه تا استعفا ندهـد او را نمـى  پذيرم، دروغ است ب من مى

. حضرات آقايان به ملت ابالغ فرماييد 2دانم چون او را قانونى نمى

                                                           
از محل اقامتگاه امام خميني  1399صفر  28 برابر با1357بهمن  7 اين پيام در تاريخ. 1

ارسـال شـد و شـايعه     علما و روحـانيون تهـران و شهرسـتانها    بهنوفل لوشاتو  در
 پذيرفتن بختيار از سوي ايشان تكذيب شد

به ايـن    1357بعد از پيام امام ايشان در سخنراني خودشان در هشتم بهمن يك روز . 2
من گفتم كه اگر دولت بيايـد اينجـا يعنـى    ...  "نيز اشاره مي كنند و مي فرمايند : 

بيايد اينجا، تا استعفايش را قبًلـا ننويسـد و    -به قول خودشان -رئيس دولت بيايد
گويم استعفا، نه اينكه  . اين هم كه من مىتواند بكند اعالم نكند با من مالقات نمى

اين معناى واقعى استعفا دارد اين نيست. اين نخست وزير نيست نه اينكه نخست 
وزير است و استعفا كند لكن براى حفظ ظاهرى كه حاال كلمه اسـتعفا را مـا هـم    

كنيم والّا استعفا يعنى چه! تو نخست وزير اصلًا نيسـتى! اعـالم بكنـد مـن      ذكر مى
] كرد، چون مثل بعضى از آنها كه بودند كـه   خست وزير نيستم. اگر اين را [اعالمن

] هـم   توانستم من حتى با استعفا يا با [توبـه  خيلى جناياتشان فوق العاده بود و نمى
كنـد و   قبولشان بكنم، اين به آن اندازه [هنوز] نرسيده اگر عاقل باشـد اسـتعفا مـى   

شود مثل ساير مردم. اگر فطرتش را اين هم از دست  كند، مى آيد اينجا توبه مى مى
پـذيريم از او و   داده است، آن ديگر با خودش است. ما اگر بيايد و توبه كند ما مى

اگر سرسختى بكند همان است كه بـود. و پشـيمان خواهـد شـد. مـن بـه او اآلن       
و شوى. ديدى چطور اربابت پشيمان شد آمد التماس كرد  گويم كه پشيمان مى مى

ايـل   -مردم نپذيرفتند. نرسان به آنجا كه التماس كنى و نپذيرند! شـرافت ايلـى را  
از دست نده، خراب نكن خودت را در ايلت هم تو خـراب خـواهى    -خودت را

                     ) 550، ص: 5 صحيفه امام، ج(    "..شد.
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اى در دسـت اجراسـت و از ايـن امـور جاريـه گـول        كه توطئه
ام و آنچه سابق گفته است كه  نخوريد. من با بختيار تفاهمى نكرده

وضـع  گفتگو بين او و من بوده، دروغ محض است. ملـت بايـد م  
ها باشـند. والسـالم علـيكم و     خود را حفظ كنند و مراقب توطئه

  اللَّه. حمةر
   99شهر صفر  28

  روح اللَّه الموسوى الخمينى
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  خميني توسط امام به آقاى مهدى بازرگان حكم تشكيل دولت موقت

  )1399االول  ربيع 6 برابر با 1357بهمن  15(
  بسم اللَّه الرحمن الرحيم

  جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان
، بر حسب حق شرعى و حق قانونى بنا به پيشنهاد شوراى انقالب«

كـه طـى    ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايـران 
ات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت اجتماع

به رهبرى جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمـادى كـه بـه    
ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعى كه از سوابقتان 
در مبارزات اسالمى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن 

ـ  أمور تشـكيل دولـت   روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، م
نمايم تا ترتيب اداره امور مملكـت و خصوصـاً انجـام     مى موقت

رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسـى  
كشور به جمهورى اسالمى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين 
مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخـاب مجلـس   

  گان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد.نمايند
را هر چه زودتر با توجه به  مقتضى است كه اعضاى دولت موقت

  ام تعيين و معرفى نماييد. شرايطى كه مشخص نموده
شـما   كارمندان دولت و ارتش و افـراد ملـت بـا دولـت موقـت     

نضباط را براى وصول به اهداف رعايت ا همكارى كامل نموده و
  مقدس انقالب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود.

را در اين مرحله حساس تاريخى از  موفقيت شما و دولت موقت
   »نمايم. خداوند متعال مسئلت مى

  اللَّه الموسوى الخمينى روح
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 هايى براى رسيدگى به جرايم روحانى حكم تشكيل هيأت
   خميني نمايان از سوي امام

صادر  در قم 1399الثانى  جمادى 27با  برابر 1358خرداد  3اين پيام در (
  )شد

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
هـا نيسـت و    با آنكه در اسالم براى مجازات مجرمين فرقى بين گروه«

ند، و بايد مجرمينى كه با پوشيدن لباس همه در مقابل قانون برابر هست
اند به مجازات برسند، لكن،  روحانيت خود را در اين صف وارد كرده

اى مخـالف اسـالم و روحانيـت     دهنـد، عـده   به طورى كه اطالع مى
درصدد هستند كه با اسم تصفيه، روحانيت را بكوبند، و راه را بـراى  

  توجه شود: زير ستمگران باز كنند. لهذا الزم است به تذكرات
نظر به اينكه روحانيون از حال معممين بهتر آگـاه هسـتند، در    -1

هايى مركـب   ها به وسيله علماى اعالم درجه اول، هيأت شهرستان
از سه نفر از اهل علم مورد وثـوق و دو نفـر از معتمـدين محـل     

هاى اشخاصِ به صـورت   تشكيل، و مأموريت رسيدگى به پرونده
 -ر را به آنـان بدهنـد و پـس از ثبـوت جـرم     روحانى يا اهل منب

  اسالمى به مجازات برسند .. تحت نظر دادگاه انقالب -شرعاً
هيچ كس و هيچ گروهى حق ندارد متعرض معممين بشـود و بـه    -2

محلْ موظف  روحانيون اهانت كند. در صورت تخلف، دادگاه انقالب
ا تعقيب و مجازات كند. تذكرات فوق براى كوتـاه كـردن   است او ر

خواهنـد   دست عمال اجانب است از حريم محترم روحانيت، كه مـى 
، روحانيت اسـالم  »اسالم منهاى روحانيت«با نيات فاسد خود و با تز 

را كه معارض منافع اربابان هستند بكوبند. ملت بايد توجه به اينطـور  
ه غربى داشـته باشـد و ملـت شـريف     فكر استعمارى و حيله مغرضان

موظف است اين اقشار خـائن را در صـفوف خـود راه ندهـد. و در     
صورت تعرض به علما و روحانيون آنان را به دادگـاه معرفـى كنـد.    

    .»والسالم على من اتبع الهدى
   اللَّه الموسوى الخمينى روح
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   خميني به فرمان امام  تشكيل جهاد سازندگى

 21 برابر با 1358خرداد  26 به تاريخ خميني امام تلويزيونى -يام راديوپ(
  )صادر شد ملت ايرانبه  از اقامتگاه امام در قم 1399رجب 

  
  للَّه الرحمن الرحيمبسم ا

 -بحمداللَّه -بايد متوسل بشويم به ملت. ملتى كه ما در مشكالت«
 -مهيا براى كمك و فداكارى بوده و هستند. بـا فـداكارى ملـت   

مراحلى را كه بسيار اهميت داشت پشت سر گذاشتيم،  -بحمداللَّه
اى هم باشد، با همـت   موانع مرتفع شد، خائنين رفتند، و اگر تتمه

بزرگ كـه شكسـت،   ملت خواهند رفت. لكن اين ديوار شيطانى 
هاى زياد هست و ما بايد به همت ملت آن  پشت آن ديوار خرابي

ها را ترميم كنيم. ناچاريم كه به ملت متوجه بشـويم بـراى    خرابي
ها كه در طول مـدت   سازندگى براى اينكه ترميم كنيم اين خرابي

 -حكومت جائر پهلـوى در مملكـت مـا حاصـل شـده اسـت. و      
به سازندگى، اين مهيا بودن خودشـان را  ملت ما راجع  -بحمداللَّه

اند. دانشجوهاى عزيز، متخصصين، مهندسين و بازارى،  اعالم كرده
كشاورز، همه قشرهاى ملت، داوطلب براى اين است كـه ايرانـى   
كه به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند. از اين جهـت،  

، موسوم كنيم اين جهاد را بـه  بايد ما بگوييم يك جهاد سازندگى
كه همه قشرهاى ملت، زن و مرد، پير و جـوان،  » جهاد سازندگى«

دانشگاهى و دانشجو، مهندسين و متخصصين، شـهرى و دهـاتى،   
را كـه خـراب    همه با هم بايد تشريك مساعى كنند و اين ايـران 

ت مثـل  شده است بسازند. و البته آن جاهايى كه بيشتر خرابى هس
آنجاهايى كه روستاها، جاهايى كه مساكن عشاير هسـت، دهـات   

آينـد، شـكايت از    هـا مـى   دورافتاده كه تقريباً هر كدام از گـروه 
گويند برق نداريم، خانه نداريم، آب نـداريم،   وضعشان دارند، مى
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گويند. بنا، بر  اسفالت نداريم، بهدارى نداريم و همه هم صحيح مى
 -طـور ايـران را خـراب كننـد. و اآلن كـه     اين بوده است كه اين

شد، بـراى مرحلـه ثـانى، كـه مرحلـه        آن سد شكسته -بحمداللَّه
كنيم، و از ملت  سازندگى است، ما دستمان را پيش ملت دراز مى

خواهيم كه همه در اين نهضت شـركت كننـد و همـه دسـت      مى
برادرى به هم بدهند و اين سازندگى و جهاد سازندگى را شـروع  

مـردم بـا آنهـا     -آنها هم -. و البته مأمورين دولت در هر جاكنند
تشريك مساعى كنند. در تحت نظر اشخاص كارشناس، مأمورين 
دولت كارها را انجام بدهند. و روحـانيونى كـه در همـه جـا در     

هستند، در اين امر آنها هم تشريك مساعى كنند،  -بحمداللَّه -بالد
  نظارت كنند.

همه اشخاص كه در اين روستاها و دهـات  و من به همه ملت، به 
كـنم و عـرض    شان دعـا مـى   برند، پس از اينكه به همه به سر مى

ارادت، يك سفارش دارم. و آن اينكه توجه كنند كسانى كه براى 
در دهـات   ساختن و براى سـازندگى و بـراى جهـاد سـازندگى    

كه مبادا خداى نخواسـته  آيند، توجه كنند  آيند، در روستاها مى مى
در بين آنها يك اشخاصى نباشد كه بر خالف رويه ملت، برخالف 
اسالم، مسائلى داشته باشند. اگر يك همچو اشخاص ديدند، فوراً 

هـاى مـا، در    آنها را از ده كنار بگذارند، و نگذارند در بين جوان
  بين روستاييان ما، تبليغات سوئى بكنند.

به همه ملت و به همه كسانى كه در ايـن راه   ان شاء اللَّه خداوند
شـرعى را ادا   -كننـد و ايـن وظيفـه اخالقـى     تشريك مساعى مى

كنند، به همه توفيق عنايت كند. همه موفق باشند كـه در ايـن    مى
ها را بسازند، و برادران خودشان را  جهاد شركت كنند و آن خرابه

دت نباشد. بلكه كمك كنند كه شايد هيچ عبادتى باالتر از اين عبا
ها، براى مكـه معظمـه،    خواهم از اشخاص كه براى زيارت من مى

خواهنـد برونـد لكـن بـه طـور اسـتحباب        براى مدينه منوره مى
خواهم از آنها هم تقاضا كـنم كـه شـما     خواهند بروند، من مى مى
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خواهيـد برويـد    خواهيد برويد مكه مشرف بشويد، مى براى ثواب مى
عاليات مشرف بشويد امروز ثوابى باالتر از اينكـه  مدينه منوره، عتبات 

] و اين سازندگى را همـه بـا    به برادرهاى خودتان كمك كنيد [نيست
خودتان درست ساخته بشـود، و برادرهـاى    هم شروع كنيد كه ايران

كنـد، و   خودتان نجات پيدا بكنند. خداوند به همه شما اجر عنايت مى
خواهيد خداوند به شما در اين  ها مى شما از زيارتهمان ثوابى را كه 

   »اللَّه و بركاته. حمةجهاد خواهد داد. والسالم عليكم و ر
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 )][به هيأت حسن نيت (ادامه كار در كردستانامام خميني پيام 

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 هيأت حسن نيت مأمور در كردستان، سنندج

ـ  ه جهـاتى از مقـام نخسـت    جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان ب
وزيرى استعفا نمودند و امور كشور محول شد به شوراى انقالب. 
هيأت حسن نيت الزم است به كار خود ادامه دهد، و با شـوراى  
انقالب در تماس باشد. اميد است رفاه حال برادران ُكرد به طـور  

  .شايسته فراهم شود
15/8/58 

  روح اللَّه الموسوى الخمينى
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امور كشور به شوراى انقالب و قبول استعفاى آقاى  حكم اداره
  بازرگان

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 شوراى انقالب جمهورى اسالمى

چون جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان، با ذكـر داليلـى بـراى    
از مقام نخست  58/ 8/ 14معذور بودن از ادامه خدمت، در تاريخ 

حمـات و خـدمات   وزيرى استعفا نمودند، ضـمن قـدردانى از ز  
طاقتفرساى ايشان در دوره انتقال، و با اعتماد به ديانت و امانت و 
حسن نيت مشاراليه، استعفا را قبول نمـودم. شـوراى انقـالب را    
مأمور نمودم براى رسيدگى و اداره امور كشور در حال انتقـال. و  

 :نيز شورا در اجراى امور زير بدون مجال، مأموريت دارد
 .ات همه پرسى قانون اساسىتهيه مقدم -1

 .تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراى ملى  -2

 .تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهور -3

الزم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت 
ملت عظيم الشأن، بايد امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است 

طبقـات مستضـعف   به پاكسازى دستگاههاى ادارى و رفاه حـال  
 .خانمان، به طور انقالبى و قاطع عمل نمايند بى

15/8/58  
  روح اللَّه الموسوى الخمينى
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  به مناسبت شهادت دكتر مفتح خميني پيام تسليت امام

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
نطق قرآن، آن است كه مـا از  انا للَّه و انا اليه راجعون آنگاه كه م«

رويم و مسير اسالم، بـر شـهادت در راه    خداييم و به سوى او مى
شـهادت را يكـى از    -عليهم السالم ـ  هدف است، و اولياى خدا

بردند، و جوانان متعهد ما براى نيل شهادت در  ديگرى به ارث مى
كنند، بدخواهان مـا كـه از    كرده و مى راه خدا درخواست دعا مى

زننـد، مـا را از چـه     جا وامانده دست به ترور وحشيانه مـى  همه
كند كه با ايجاد رعـب در   مى خود را دلخوش ترسانند؟ امريكا مى

اى در مسير حـق و   تواند وقفه مى ـ   كه سربازان قرآنند -دل ملت
كـه  عقبگردى از جهاد مقدس در راه خدا ايجاد كند غافـل از اين 

ترس از مرگ براى كسانى است كه دنيا را مقرّ خود قـرار داده و  
اينـان از   .خبرنـد  از قرارگاه ابـدى و جـوار رحمـت ايـزدى بـى     

هاى شورانگيز ملت عزيز و شـجاع مـا را در هـر     كوردلى، صحنه
شهادتى، پس از شهادتى كه در پيش چشمان خيره آنان مـنعكس  

  .َفهم ال يعقلُونَصم بكْم عمى  .بينند است نمى
آفرين  بينند كه هزار و سيصد سال بيشتر از صحنه حماسه اينان مى

عزيز ما   گذرد و هنوز خون شهيدان ما در جوش و ملت مى كربال
االسالم دانشمند محتـرم   جناب حجت .در حماسه و خروش است

به  ـ  اللَّه عليهم رحمة ـ  اسالم و دو نفر پاسداران عزيز آقاى مفتح
فيض شهادت رسيدند و به بارگاه ابديت بار يافتند، و در دل ملت 
و جوانان آگاه ما حماسـه آفريدنـد و آتـش نهضـت اسـالمى را      

خدايشـان در   .تر كردنـد  تر و جنبش قيام ملت را متحرك افروخته
 .جوار رحمت واسعه خود بپذيرد و از نور عظمت خود بهره دهد

هـا بـراى    ميد بود از دانش استاد محترم و از زبان و علم او بهـره ا
اسالم و پيشرفت نهضت برداشته شود و اميـد اسـت از شـهادت    
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من شهادت را بر اين مـردان برومنـد    .ها برداريم امثال ايشان بهره
 .دهم اسالم، تبريك و به بازماندگان آنان و ملت اسالم تسليت مى

  »...سالم بر شهيدان راه حق
  

  .1400محرّم الحرام  28/ 58/ 9/ 27

  روح اللَّه الموسوى الخمينى



  231 / اسناد و ضمائم
 

 

حكم انتصاب آقاى سيد محمد حسينى بهشتى به سمت رئيس 
 ديوانعالى كشور

 1400ربيع الثانى  6/ 1358اسفند  4

 .مبسم اللَّه الرحمن الرحي
 -سيد محمـد حسـينى بهشـتى   جناب مستطاب حجت االسالم آقاى حاج 

 .دامت افاضاته

نظر به اهميت نقش قوه قضاييه در تأمين سعادت و سالمت جامعه 
و تماميت نظام جمهورى اسالمى و ضـرورت ايجـاد تشـكيالت    
نوين قضايى بر اساس تعاليم مقدس اسالم، به رياست ديوانعـالى  

شويد، تا با همكارى دادستان كل كشور، فقها،  كشور منصوب مى
قضات، كارمندان شريف و صالح دادگسترى و حقوقدانان ديگـر  
به تهيه طرح و برنامه و ايجاد تشكيالت نوين بـه تـدوين لـوايح    
قضايى جديد جمهورى اسالمى ايران بپردازيد. اميدوارم خداونـد  

 ...متعال شما را در انجام اين امر خطير يارى فرمايد

  روح اللَّه الموسوى الخمينى
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 به دادگاههاى انقالب ارتش امام فرمان 

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم

 
 :شود به تمام دادگاههاى ارتش اخطار مى

تعقيب افراد ارتش بايد با اطالع فرمانده شخص متهم باشد و  -1
دادگاههاى ارتش خود مستقًلا نبايد در بازداشت ارتشيها اقدام 

باشد بايد نمايند، و چنانچه مورد اتهام، يكى از فرماندهان ارتش 
 .به وسيله فرمانده كل قوا احضار شود

فرمانده شخص متهم، موظف است در مهلتى كه دادگاههاى  -2
  نمايند متهم را به دادگاه تسليم نمايد ارتش، معين مى

در صورتى كه شخص متهم در مدت مقرر در دادگاه حاضر نشد،  -3
  نمايد دادگاه خود مستقيماً اقدام مى

نشدن حيثيت افراد متهم، قبل از اثبات جرم، اقدام  دار براى خدشه -4
دادگاه بايد به صورت غيرعلنى باشد و نشر و پخش آن از طرف 

 .گردد دادگاه و غيره ممنوع اعالم مى
دادگاههاى غيرارتشى عموماً و افراد غير مسئول به هيچ وجه حق  -5

دخالت در اين امور را ندارند و دخالت كنندگان تعقيب خواهند 
 .شد

 1400شوال  27/ 1359شهريور  16زمان: 

  روح اللَّه الموسوى الخمينى
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  خميني به امام 1آقاي هاشمي رفسنجاني 1359بهمن  25  نامه

 ت:متن نامه از اين قرار اس«
  بسم اللَّه الرحمن الرحيم

  معظمو رهبر و مرجع تقليد عزيز و  امام
هاى معمـولى، بـه خـاطر كارهـاى زيـاد و       رسد در مالقات به نظر مى

خستگى جنابعالى، فرصت كافى براى طرح و بحث مطالبى كه داريم به 
دهـم   آيد، ناچار چيزهايى كه تذكرش را وظيفه تشخيص مى دست نمى

در ايـن نامـه بنويسـم؛ خـواهش     » النصيحة االئمه المؤمنين«تحت عنوان: 
 .جواب لطف كنيد فرماييد و در مالقات بعدى كنم توجه مى
اى به خـدمتتان   يكسال پيش پس از انتخابات رياست جمهورى، نامه -1

اى از آن، ضميمه اين نامه اسـت. شـما در بيمارسـتان     نوشتيم كه نسخه
قلب بسترى بوديد و مالحظه حال شما مانع تقديم نامه گرديد. خواهش 

 .اين يكى را ماييد و سپسن  دارم، اول آن نامه را مالحظه

عـالى،   هاى ما بـا جنـاب   كنم كه روابط و مالقات احساس مى -2
هايى در طـرح و   گيرد و محدوديت صورت تشريفاتى به خود مى

گيـرى   جمله خوف از اينكـه جنابعـالى موضـع    بحث مطالب، من

                                                           
ى كه براى حصـول  دومين سالگرد پيروزى انقالب فرا رسيده بود و ما با همه تالش. 1

به وحدت عمل در بين مسئولين كشور داشتيم، چندان موفق نبوديم. ادامـه جنـگ   
هم بر مشكالت افزوده بود. در اين اوضاع و احوال با مشاهده ادامـه مجـادالت و   

پـس از مشـورت بـا    » النصـيحة االئمـة المسـلمين   «احساس نياز به انجام وظيفـه  
اردبيلى و  و موسوى اى و خامنه ان آيات بهشتىاى كه من و آقاي دوستان، همان نامه

، بـه  ، حدوداً يكسال قبل نوشته بوديم، ولى من آن را به علـت بيمـارى امـام   باهنر
اى ديگر كه فقط امضاى خودم را داشت، به ايشـان   ايشان نداده بودم، همراه با نامه

كردم و از رنج و مالمت وجـدان، بـه خـاطر كـارى كـه در سـال گذشـته        تقديم 
، هاشـمي  بحـران   در  انقالب(دادم و نداده بودم، راحت شدم.  بايست انجام مى مى

  ).366 -361صص ،رفسنجاني
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سياسى و رقابت تلقى كنيد، به وجود آمده و من خائفم كـه ايـن   
 .شدبار با حالت خسارت

هـاى   كه از مقام رسـمى و تريبـون   -تبليغات متمركز مخالفان -3
و نصايح كلـى و   -گويند رسمى در رل مخالف و اقليت سخن مى

هـا   گيري عالى و سكوت و مالحظات ما كه علل موضع عام جناب
هـا خيـال    ايم، وضعى به وجود آورده كـه خيلـى   را روشن نكرده

الف داريم و دو طـرف را  كنند ما و طرف ما بر سر قدرت اخت مى
داننـد. مـا بـراى حفـظ آرامـش       متساوياً مقصر يا قاصر يا... مـى 

توانيم مطالب واقعى خودمان را بگوييم و جنابعالى هم صالح  نمى
 .ايد كه مردم را از ابهام و تحير درآوريد ندانسته

دانيد كه موضع نسبتاً سخت مكتبى امروز ما، دنبالـه   خود شما مى
ما از اول انقالب تا به امروز است، بعد از پيروزى نظرات قاطع ش

عـالى   گونه موارد داشتيم و جنـاب  هايى در اين ما مسامحه معموالً
كـرديم؛   هايى اجرا مـى  مخالف بوديد، اما نظرات شما را با تعديل

الصـلوة يـا متظـاهر بـه فسـق را در       شما اجازه ورود افراد تارك
آينـدگان و ... تحـريم    داديـد، شـما روزنامـه    كارهاى مهم نمـى 

حجاب در ادارات مانع بوديـد،   كرديد، شما از حضور زنان بى مى
حجـاب در راديـو تلويزيـون     شما از وجـود موسـيقى و زن بـى   

ها موارد اختالف ما با آنها اسـت. آيـا    همين .كرديد جلوگيرى مى
و رواست كه به خاطر اجراى نظرات جنابعالى مـا درگيـر باشـيم    

طـرف بگيريـد؟ آيـا     عالى در مقابل اينها موضع بى متهم و جناب
پسنديد؟ البتـه اگـر مصـلحت     طلبى را مى خط بودن و آسايش بى
دانيد كه مقام رهبرى در همين موضع باشد و سربازان خيـر و   مى

اين شر جريانات را تحمل كنند، ما از جان و دل حاضر به پذيرش 
  ما بگوييد. آيـا رواسـت كـه همـه     مصلحت هستيم، ولى الاقل به خود

و ائمـه جمعـه    دوستان ما به اضافه اكثريت مدرسين و فضالى قم گروه
در  صـدر  و جماعات و ... در يك طرف اختالف و شخص آقـاى بنـى  

طرف داشته باشـيد؟ مـردم چـه     يك طرف و جنابعالى موضع ناصح بى
 كند؟ مى و بعداً تاريخ چگونه قضاوت فكر خواهند كرد؟
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دانيم كه ميدان را براى حريف خالى بگـذاريم و   ما جايز نمى -4
طرف بگيريم و به اصطالح  مثل بعضى از همراهان سابق، قيافه بى

آزار و زاهد جلوه كنيم، به خاطر حفاظت از خط  جنت مكان و بى
هـا و   فـت مانيم و از مشكالت، مخال اسالمى انقالب در صحنه مى

عـالى ايمـان    هراسيم و به صالحيت رهبـرى جنـاب   ها نمى تهمت
داريم، ولى تحمل ابهام در نظر رهبر برايمان مشكل اسـت. مگـر   
اينكه بفرماييد، همين ابهام صالح است. احتمال اينكه اين ابهام در 
رابطه با خطوط سياسى و فكرى جـارى و خطـى كـه در ارتـش     

در تاريخ انقالبمان بگذارد، وادارم  شود، آثار نامطلوبى تعقيب مى
كرد به عنوان وظيفه روى اين مطالب، صـراحت و تأكيـد داشـته    

 .باشم و اميدوارم مثل هميشه اين جسارت را ببخشيد

قبل از انتخابات رياست جمهورى، به شما عرض كرديم كـه   -5
براى  مخالف بينش اسالم فقاهتى است كه ما صدر بينش آقاى بنى

كنيم و اكنون هم بر همان نظر هستيم و شـما   اجراى آن تالش مى
فرموديد رياست جمهورى مقام سياسى اسـت و كـارى دسـتش    

فرماييد كه چگونه در كـار كابينـه و ...    نيست؛ امروز مالحظه مى
تواند كارشكنى كند و چگونه با اسـتفاده از مقـام، مجلـس و     مى

تـوانيم   كنند و ما فقط مى ف مىدولت و نهادهاى انقالبى را تضعي
جمهـور   دفاع كنيم؛ چون تضعيف متقابل را با گفتن نواقص رئيس

شـود و بحـق    دانيم و همان دفاع هم مشاجره تلقى مى صالح نمى
دهيـد و   بـس مـى   گيـرد و آتـش   مورد مخالفت جنابعالى قرار مى

فرماييد كه: اختالف دو بينش است كه  خودتان هم دفاع الزم را نمى
و سعيد سنجابى  ك طرف مصداق اسالمش غضنفرپور و سالمتياني

 .باشند مى و گنابادى و منافى و موسوى و ... و طرف ديگر رجايى

 .داريم در خصوص جنگ و فرماندهى ارتش، مطالب و احتماالت زيادى -6

فرماندهى به خاطر ناهمـاهنگى و وحشـت از نيروهـاى خـالص     
 -سالمى، مايل است نيروهاى غيراسالمى را در ارتش حاكم كندا

و نيروهاى خـالص دينـى را يـا     -اند كه منافع مشترك پيدا كرده
منزوى و يا منفصل نمايد. خلبان شـيرودى كـه سـمبل ايمـان و     
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گفت كه امروز  به من مى شجاعت و تالش است، در پادگان ابوذر
خواهند دست مؤمنان را كوتـاه   نه تخصص و مىجنگد،  ايمان مى

كنند، ايشان همراه و همرزم خلبان شهيد كشورى و خلبان شـهيد  
آشورى است. وحشت داشت و به من گفـت پيـامش رابـه شـما     
بگويم و ضبط هم شده؛ احتمال اينكـه مـديران جنـگ بـه علـل      
سياسى طالب طوالنى شـدن جنـگ باشـند، وجـود دارد و ايـن      

به منظور تضعيف  صدر آور است. احتماًلا آقاى بنى احتمال تكليف
و  براى اجراى منويات امريكا -ها هم باشند بعضى -دولت و شايد

... مخصوصاً كمبود مهمات و اسلحه قابل توجـه اسـت. در ايـن    
مورد الزم است، جنابعالى سريعاً فكرى بفرماييد و بهتر اسـت در  

طوالنى و محرمانه با دوستان مورد اعتماد ارتشى نظير  يك جلسه
صياد شيرازى، نامجو، سليمى، شيرودى و... بـا حضـور ماهـا در    

 .گيرى شود خدمتتان بحث و تصميم

را با مشورت با شخص جنابعالى » حزب جمهورى اسالمى«ما  -7
شخصاً در مدرسه  من -و گرفتن قول مساعدت و تأييد غيرمستقيم

تأسيس كرديم و با توجه  -علوى با شما در اين باره مذاكره كردم
كنيم يك  به اينكه قانون اساسى، تعدد احزاب را پذيرفته، فكر مى

حزب اسالمى قوى بـراى تـداوم انقـالب و حكومـت اسـالمى      
مكـرراً   و قم ضرورت دارد و جنابعالى هم روزهاى اول در تهران

و اكنـون   -فراموش كرده باشيد ممكن است فعالً -تأييد فرموديد
ولى رنـگ   -غيرمستقيم -شود اعتبار حزب از نفوذ شما تغذيه مى
 .حمايت از روزهاى اول كمتر شده

ميل داريم الاقل در جلسات خصوصى نظر صريحى بفرماييد. اگر 
گـر الزم  مايليد ما حزب راكنار بگـذاريم، مـا را قـانع كنيـد و ا    

دانيد كه حزب بماند، بايد جور ديگرى عمل بشود و اگر همين  مى
فرماييد مصلحت است ما را قانع كنيد تا ما هـم   گونه كه عمل مى

 .دوستان حزبى را قانع كنيم

اينجانب كه جنابعالى را مثل جانم دوست دارم و روى زمـين   -8
كند  ر مىتر از شما سراغ ندارم، گاهى به ذهنم خطو كسى را صالح
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كه تبليغات و ادعاهاى ديگران شما را تحـت تـأثير قـرار داده و    
هاى شـما در هـدايت    كه از ويژگي -قاطعيت و صراحت الزم را

تـر از گذشـته نشـان     الـذكر ضـعيف   در موارد فوق -انقالب بوده
 قاطع و صريح دهيد، بسيارى از مردم هم متحيرند كه چرا امامِ مى

ساز صراحت ندارند. خداى نخواسته اگر  ئل سرنوشتدر اين مسا
روزى شما نباشيد و اين تحير بماند، چه خواهد شد؟ واقعاً و حقاً 
ما انتظار داريم در مقابل مقام رهبرى و مرجع تقليد اگـر تعـديلى   

دانيد صراحتاً امر بفرماييد كه مطيعيم؛  در شيوه حركت ما الزم مى
هـاى جمعـى    وجـوهى از رسـانه  ما انتظار نداريم كه نصـايح ذو 

 .بشنويم، احضار كنيد و امر بفرماييد

 -كه در ترتيب مطالب جايش اينجاى نامه نيسـت  -آخرين مطلب -9
براى اينكه ايشـان خيـالش از    صدر اينكه ما پس از پيروزى آقاى بنى

برگزيـديم   جانب ما راحت باشد، ايشان را به رياست شوراى انقالب
و به جنابعالى پيشنهاد نيابت فرماندهى كل قواى ايشان را داديـم كـه   
سريعاً تصميم بگيرند و كار كنند، اما ايشان به اينها هم قانع نشد، مرتباً 

خواهم كار كنم ولى  من مى«گفت:  كرد و مى كمبودها را متوجه ما مى
كرد و  صر معرفى مى، در مركز قدرت بود و ديگران را مق»گذارند نمى

البتـه  [ بينيد نقش اقليت مخالف را. پس چـه بايـد كـرد    امروز هم مى
همچنـان   رغم صراحتى كه در بيان نظرات، در اين نامه بود، امـام يعل

كار را بگيرند. به همين علـت ايـن نامـه در آن     ترجيح دادند كه ميانه
   .ايشان ندادشرايط خاص، تغييرى در مواضع 

  اكبر هاشمى
          25/11/59  
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  كنى مهدوى در هيأت حل اختالف به آقاى حكم نمايندگى امام

    )1401االول  جمادى 25برابر با  1360فروردين  12به تاريخ ( 
  

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
 -كنـى  مهـدوى  االسالم آقاى حاج شيخ محمدرضـا  جناب حجت

  دامت افاضاته.
اى كه  جنابعالى را به نمايندگى خويش تعيين نمودم تا با نماينده«

االسـالم   و نماينده ديگرى كه جناب حجت جناب آقاى بنى صدر
رفسـنجانى و   االسالم آقـاى هاشـمى   و جناب حجت آقاى بهشتى

نمايند، مـوارد تخلفـات از حقـوق     تعيين مى جناب آقاى رجايى
قانونى هر يك رسيدگى بنمايند و نيز در زمان جنـگ كـه زمـانى    
استثنايى است، به اقوال و اعمال هركس كـه موجـب اخـتالف و    

شود رسيدگى بنمايند. و نيز در همـين زمينـه،    تشنج در كشور مى
هيـد، تـا   هاى گروهى را مورد بررسـى قـرار د   مطبوعات و رسانه

شـمار   هركس و هرچه به حسب رأى اكثريت متخلف و تخلف به
آمد در مرتبه اول به آنان تذكر دهيد تا در اصالح خود بكوشند و 

هاى گروهى به مردم شريف كشـور   در مرحله بعد به وسيله رسانه
كشور گزارش دهيد.  معرفى، و در تمام موارد فوق به دادستان كل

 ]اهللا سيد عبدالكريم موسـوي اردبيلـي   آيت[ دستان كل كشورو دا
شرعاً موظف است تا با بيطرفى كامل، پس از طى كردن مراحـل  
قانونى، موافق موازين شرعى و قانونى با آنان عمل نمايند. انتظار 

رود كه آنچه را به عهده آقايان گذاشته شده اسـت، كـه يـك     مى
  مض عين عمل نمايند.                 تكليف شرعى است، قاطعانه و بدون غ

الزم به تذكر است كه براى اتحاد بيشتر بين نمايندگان، هيچ كدام 
از سه نماينده در خارج از جلسه حق بازگو كـردن نظـر خـود و    
اظهار مخالفت با رأى اكثريت را كه موجب تضعيف هيأت گردد 
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نداشته و در صورت تخلف، كه موجب جنجال اسـت، دادسـتان   
كشور با خود نماينده متخلف چـون سـايرين عمـل خواهـد      لك

نمايند و  نمود. الزم است نمايندگان و افرادى كه آنان را تعيين مى
همه نويسندگان و گويندگان براى حل معضالت جامعه دست در 
دست يكديگر دهند و در حدود قـانونى وظـايف خـويش بـراى     

 حمـة تالش نمايند. والسالم علـيكم و ر  پيشبرد مقاصد عالى اسالم
   »اللَّه و بركاته.

  اللَّه الموسوى الخمينى روح
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اولويت دفاع مقدس و پرهيز از  ؛اى امام پيام هفت ماده
   اختالفات مسئولين

   1401االول  جمادى 25برابر با  1360فروردين  12
  

  بسم اللَّه الرحمن الرحيم
كـه بـا قيـام خـود دسـت       ملت انقالبى ايـران پايان بر  درود بى«

جنايتكــاران خــارج و داخــل را قطــع و جمهــورى اســالمى را  
گذارى نمود. رحمت خداوند تعالى بر شهداى راه اسـتقالل و   پايه

آزادى و جمهــورى اســالمى، و درود بــر رزمنــدگان شــجاع در 
گ. سالم بر هاى غرورآفرين دفاع از ميهن عزيز و اسالم بزر جبهه

هاى شهدا و بركت خـدا بـر پشـتيبانان پشـت      آوارگان و خانواده
  ...ها در سراسر ايران جبهه

آغاز سومين سالروز رسميت جمهـورى اسـالمى كـه بـا پشـت      
هـاى   هاى ابرقدرتها و قدرت سرگذاشتن مشكالت بزرگ و توطئه

با سـرافرازى   -كه در رأس آن امريكاى جنايتكار است -شيطانى
الشأن و قدرت نهادهـاى انقالبـى و نيروهـاى مسـلح      مملت عظي

سلحشور با پيروزى حق بر باطل و اسالم بـر كفـر بـه خواسـت     
خداوند متعال، اين يار مستضعفان و پناهگاه مظلومـان، بـر همـه    
مبارك باد. ما هم اكنون در موضـع قـدرت بـا وحـدت كلمـه و      

ـ  توحيد مقصد، با دشمنان جهـانخوار و خودفروختگـان بـى    ن وط
اراده او،  و آلت بـى  مواجه هستيم. ما در سال قبل با توطئه امريكا

مخلوع، در صدد غائله راه انداختن و  سادات، كه با پناه دادن شاه
شاه معدوم را وسيله قرار دادن بود، مواجه بـوديم كـه بـا تأييـد     

ـ  خداوند تعالى شاه با فضـاحت بـه گورسـتان و توطئـه     ران بـا  گ
دان تاريخ رهسپار شدند. و در اين سال، با شاخه  رسوايى به زباله

باشـيم و   مواجـه مـى    و شـرق  فاسد و ريشه جنايتكـارتر غـرب  
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بحمداللَّه تعالى اين جنگ تحميلى موجب انسـجام هرچـه بيشـتر    
هاى غلـط   كه با حساب ملت رزمنده ما گرديد. دولت بعث عراق

و فريب محركين آن به دام افتاده اسـت و راه پـس و پـيش     خود
ندارد، زيرا از يك سو ملت عراق بدان پشـت كـرده و آن را بـه    

او  تزلزل كشانده است، و از سوى ديگر قواى مسلح شجاع ايـران 
را در تنگنا قرار داده اسـت، بـا حركـات مذبوحانـه و تشـبثات      

د را از اين دام كه به دست خـائن  جانبه، درصدد است تا خو همه
خود فراهم نموده است نجات دهد و به خيال خام خـود حيثيـت   

سابقه خود بر ملـت   به باد رفته خود را اعاده كند و بر جنايات بى
شريف عراق و ايران پرده فريب كشد، غافل از آنكـه ديـر شـده    
اســت و او نيــز چــون شــاه مخلــوع و پشــتيبانان او، در همــان  

بخشي از آيه ( اند. اليس الصبح بقريب نى رود كه آنان رفتهگورستا
و پشتيبانان ستمگر او بايد بدانند كه در اين  صدام )سوره هود 81

غيور و ساير  سال، انسجام و قدرت ارتش شجاع و سپاه پاسداران
ى پيش است، ها قواى مسلح نظامى و ملى اسالمى ما بيش از سال

و ملت رزمنده ما بيش از سابق پشتيبان آنان هسـتند، و داوطلبـان   
شهادت در راه خداوند متعال روز به روز افزايش يافتـه و منتظـر   
فرمان الهى هستند. امروز متفكران ملت بزرگ ما، در اثر محاصره 

هاى موجود  اند و نقصان اقتصادى، مغزهاى خود را به كار انداخته
هـاى ناشـى از محاصـره را بـا      چشمگيرى رفع و زيـان  طور را به

  روزى خود به مقدار زياد جبران نمودند. كوشش شبانه
تـر در   تـر و سرسـخت   با پشتيبانى ملت، قـوي  امروز دولت ايران

جنايتكـار و دوسـتان او بايـد     مقابل دشمنان ايستاده است. صدام
و ايـران بـه دسـت سـردمداران      عراق بدانند كه جنايات وارد بر

جنايتكار او، به ميزانى نيست كه به حساب آيد. خسارات مالى كه 
باشـدو جنايـات انسـانى كـه از      بالغ بر صدها ميليارد تومان مـى 

خسارات مالى بسيار بزرگتر است، بهترين جوانان عزيز ما را كـه  
هان و كشـور عزيـز   بايست در راه اعتالى اسالم در سراسر ج مى
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بايست بـا   كردند، شهيد و ارتش عراق را كه الاقل مى كوشش مى
به جنگ برخيزد و قدس را  -جنايت پيشه اسرائيل -دشمن اعراب

كنـد   جز به اسالم فكر نمـى   نجات دهد، به تجاوز به كشورى كه
ـ  ور وادار و به هالكت رساندند. بايد جهانيان بدانند كه امروز كش

هـا   نشانده ابرقدرت هاى فاسد دست ايران مثل ابرقدرتها و يا رژيم
نيست كه يك اقليت زورگو و قلدر بر يك اكثريت مظلوم تحـت  
سلطه حكومت كنند و مقدرات آنان را به دست بگيرند بلكه ايران 

گزارانى هستند كه  اى از آن خدمت امروز يك ملت است كه دسته
آن را با اراده ملت به عهده دارنـد، و   تدبير امور كشور و دفاع از

دانـد. چنانچـه در    دار پشتيبانى از آنان مـى  ملت نيز خود را عهده
طول مدت پيروزى انقالب، سراسـر كشـور عزيـز از زن و مـرد،     
كوچك و بزرگ، در مشكالت دولت و ارتش، سـهيم و در رفـع   
 آنها هم قدم و همفكر بودند، و در جنگ تحميلى و چه در جبهه و

باشـند و   چه در پشت جبهه تمام ملت در دفاع از كشور سهيم مى
ــگ و صــلح   ــى در سرنوشــت كشــور و در جن ــين ملت اراده چن

نيت، پاى در ميـان   كننده است. و كسانى كه به عنوان حسن تعيين
كننـد، اگـر حقيقتـاً بشردوسـت و بـا       گذاشته و رفت و آمد مـى 

انـد، بايـد بـا     دهنيت و به حكم اسالم به اين امر قيـام نمـو   حسن
رسيدگى كامل، ظالم را از مظلوم و غارتگر را از غـارت شـده و   
جانى را از كسى كه بر آن جنايت واقع شده است شناسايى نموده 

  و معرفى نمايند.
ملت ما در مقابل حق و عدالت تسليم اسـت، چنانچـه در مقابـل    

ت و ظلم و جور ايستاده است. ما انتظار داريم تا هيأتى به تجاوزا
جنايات رسيدگى كامل نمايد و ظالم و متجاوز را معرفى نموده و 
با آن، طورى عمل كنند تا عبرتى براى متجاوزان به حقـوق بشـر   

تـوان صـلح و آرامـش را بـه جهـان       گردد و با اين شيوه نيز مى
  برگرداند.

غمض عين از جنايتكاران و ناديده گرفتن جنايات سـتمگران، راه  
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ز و دنيا را به هالكت خواهد كشاند. اكنـون بـه   را براى ظالمان با
حكم اداى وظيفه خدمتگزارى به ملت شريف، الزم است تذكراتى 

  گرچه تكرارى است، بدهم:
ها و احزاب و دستجات در سراسـر   ها و سازمان به تمام گروه -1

شود كه اگر سالح خود را تحويل دهنـد و اظهـار    اعالم مى ايران
توانند بـرادروار در   شود و مى نند، به آنان تأمين داده مىندامت ك

كشورشان زندگى نمايند و آنچه گذشته است، مورد عفو اسـت و  
اگر به جنايات خود ادامه دهند، روزى كه پشيمان شوند، به حكم 
اسالم، از آنان پذيرفته نخواهد شد، و من مطمئن هستم كه بزودى 

ـ   د. شـما مخالفـان جمهـورى    روز پشيمانى براى آنان خواهـد آم
توانيـد بـا    اسالمى، در اين دو سال بايد درك كرده باشيد كه نمى

ملتى كه در راه كشور و اسالم از جان گذشته است، مقابله كنيد و 
ها و جنايات، ناچار تسليم خواهيـد شـد.    ها و زحمت پس از رنج

پس بهتر آن است كه هرچه زودتر به ملت بپيونديد و از گـرايش  
خوددارى نماييد و برگشت خـود را بـه آغـوش     شرق و غرببه 

  ملت و اسالم اعالم نماييد تا مورد حمايت ملت قرار گيريد.
ها بحمداللَّه كـاهش پيـدا    در اين چند روز كه اظهار مخالفت -2

و  1ها تعطيل و از ايجاد اختالف دستشان كوتاه بود كرد و روزنامه
انتشار نيز اكثر آنها از دامن زدن به اختالفـات تـا حـدى    پس از 

اند و گوش ملت از هياهوهـايى كـه بـه وسـيله      خوددارى نموده
هاى جنـگ،   شد آسوده بود و در جبهه هاى منحرف ايجاد مى گروه

خاطر و فرماندهان، با دلگرمـى   مبارزان شجاع از اين جهت آسوده
هـاى چشـمگيرى    پيـروزي مشغول فعاليت بودند، بحمداللَّه تعالى 

گرديد. بنابراين، الزم است كسانى كه بـه كشـور و    نصيب ايران
مند هستند، اين راه نجـات را كـه راه حـق و     اسالم و ملت عالقه

مرضى خداوند متعال است، ادامه دهند و از كوچكترين اختالفات 

                                                           
 شود. ها منتشر نمي اشاره به تعطيالت نوروزي كه روزنامه. 1
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ى يا دامن زدن به آن، كه راه شيطان و مخالف رضـاى حـق تعـال   
است احتراز نمايند تا در دنيا و آخرت سعادتمند شوند و كشـور  

  راه سازندگى را پيش گيرد ..
هـاى بـاز و چـه بسـته و تمـام       بر جميع سخنرانان، چه در محيط -3

طـور اشـاره و     نويسندگان، تكليف حتمى شرعى است كه حتـى بـه  
مـروز  انگيز اجتناب نماينـد كـه ا   هاى اختالف كنايه، از گفتار و نوشته

ايجـاد    اختالف براى امت اسالمى، سم كشنده است. و بايد بدانند كه
اختالف در محيط حاضر، جز تبعيت از نفس اماره و شيطان درونى و 

ها خصوصـاً امريكـاى جهـانخوار، نيسـت. و از      خدمت به ابرقدرت
هـا   هـا و قلـم   منكرات بزرگى است كه شيطان به اسم اسالم، بر زبـان 

ايد بدانند كه انقـالب اسـالمى تـاب تحمـل آن را     كند و ب جارى مى
كشور موظـف   ندارد و متخلف را مجازات خواهد كرد. دادستان كل

هـاى سـالم و    است تا به اين طريقه خطرناك خاتمه دهـد. سـخنراني  
هاى سالم غيرمتشنج، براى ايجاد وحدت و تفـاهم و   سازنده در محيط

  و موجب رضاى خداست .. شنج، مفيدجلوگيرى از اختالف و ت
من براى روحانيت كه نگهبان اصيل اسالم است نگران هسـتم   -4

و خوف آن دارم كه كسانى كه كفالت امـرى از امـور كشـور را    
ها با رفتار بعضـى   ها و دادستاني ها و كميته دارند، خصوصاً دادگاه

از آنان ولو به واسطه عـدم توجـه بـه مـوازين اسـالمى، وجهـه       
وحانيت، ايـن سـنگر اسـالم، پـيش ملـت مشـوه بشـود و بـا         ر

هـا از طـرف مخـالفين بـا اسـالم يـا بـا         ها و تهمت سازي شايعه
روحانيت، يك امر جزئى، چندين برابر به نمايش گذاشته شود. و 

توجه به مسائل، به خيـال پشـتيبانى از    متأسفانه بعضى از علما بى
ه بـه انتقـاد از   اسالم تحت تـأثير شـايعات واقـع شـده و يكسـر     

هاى جمهـورى   ها و همه ارگان جمهورى اسالمى و از تمام دادگاه
كريم ناآگاهانه كمك  اسالمى برخاسته و به دشمنان اسالم و قرآن

شـوند. اينجانـب جـداً از     هاى منحرف مى و شريك جرم گروهك
و شـورايعالى   كشـور و انقـالب   رئيس ديوانعالى و دادسـتان كـل  
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هايى مركـب از اشـخاص عـالم، مـؤمن و      خواهم هيأت قضايى مى
هـاى كشـور را رسـيدگى نماينـد و      متعهد تشكيل دهند تا دادگـاه 

هاى منحرف را كنار گذاشته، و اگر بـه   قضات غيرصالح و دادستان
اند محاكمه نمايند. سستى در  مال و يا آبروى اشخاص تعدى نموده

ه در آن، خطر عظيمى است بـراى جمهـورى   اين امر مهم و مسامح
  شود . مى اسالمى كه هرچه بگذرد، ناراحتى زياد و خطرافزون

شود كه بعضى از پاسداران در بعضى از نقاط  گاهى شنيده مى -5
كشور از طريق اعتدال و شرع خارج و از مأموريت قانونى خود، 

باشد،  مىها يا نهادهاى ديگر  تجاوز در امورى كه مربوط به دادگاه
اسـت   كنند. بر رؤساى پاسداران در سطح كشور دخالت ناروا مى

ها كه خالف قانون و خالف طريقـه اسـالم    تا از اين نحو دخالت
است، جلوگيرى و خوددارى نمايند و اگر بعضى اشـخاص، ايـن   

هـاى منحـرف در    و ممكن است از گروه -كنند ها مى نحو دخالت
را تصفيه نمـوده و اگـر خـالف     آنان -بين آنان رخنه كرده باشند

ها نمايند. بر شـورايعالى سـپاه الزم    اند، تحويل دادگاه انجام داده
است اين حركات را تحت نظر گرفته و نگذارند تـا ايـن ارگـان    
فداكار مؤمن و متعهد، حيثيت خود را در بين ملت از دست بدهد. 

هاى منحرف و اعمال خالف عقـل و   نفوذ افراد بعضى از گروهك
شرع آنان، خداى نخواسته اين جوانـان عزيـز انقالبـى را بـدنام     

است كه در سراسـر كشـور از    كند. بر رؤساى سپاه پاسداران مى
  انحرافات اشخاص جلوگيرى نمايند.

هاى الزم را به كشـاورزى و   الزم است دولت بيش از پيش كمك -6
وششى خوددارى ننمايـد و از  كشاورزان بكند و در اين امر از هيچ ك

هاى ادارى كه موجـب تـأخير در ايـن امـر حيـاتى اسـت        پيچ وخم
جلوگيرى نمايد، و در اين موضوع، به اسـتاندارها در سـطح كشـور    
سفارش اكيد نمايد كه امر كشاورزى در كشور ما، از اهم امور اسـت  

  كشور است. و هدايت و اجراى آن به وجه صحيح، اساس اقتصاد
هـا كـه از طـرف     خواهم كه از شـايعه  عموم ملت عزيز مىاز  -7
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شـود،   ها پخش مـى  هاى وابسته به رژيم سابق و يا ابرقدرت گروه
اعتنا بگذرند و به اكاذيب آنان گوش نكنند. اكنون كه مخالفين  بى

سـازى و   اند، بـه شـايعه   هاى گذشته مأيوس شده انقالب از توطئه
مردم را از ايـن راه مـأيوس   خواهند  پردازى كمر بسته و مى دروغ

كنند و كشور را به دامان چپ و يا راست بكشـانند. از خداونـد   
متعال سعادت و پيروزى اسالم را در ايـن سـال جديـد مسـئلت     

نمايم، و اميد است كه با قدرت كامل خود، اين كشور اسالمى  مى
را از شرّ بدخواهان حفظ فرمايد. سالم و درود بر ملـت بـزرگ و   

وند و درود بر شهيدان و آسيب ديدگان در راه اسالم. رحمت خدا
   »اللَّه و بركاته. توالسالم عليكم و رحم

  اللَّه الموسوى الخمينى روح
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  جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان

بنا به پيشنهاد شوراى انقالب، بر حسب حق شرعى و حق قانونى 
ـ   ه طـى  ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايـران ك

اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت 
به رهبرى جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمـادى كـه بـه    
ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعى كه از سوابقتان 
در مبارزات اسالمى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن 

روهى خاص، مـأمور تشـكيل دولـت    روابط حزبى و بستگى به گ
نمايم تا ترتيب اداره امور مملكـت و خصوصـاً انجـام     موقت مى

رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسـى  
كشور به جمهورى اسالمى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين 
مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخـاب مجلـس   

  بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد. نمايندگان ملت
مقتضى است كه اعضاى دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به 

  ام تعيين و معرفى نماييد. شرايطى كه مشخص نموده
كارمندان دولت و ارتش و افـراد ملـت بـا دولـت موقـت شـما       

رعايت انضباط را براى وصول به اهداف  همكارى كامل نموده و
  امان يافتن امور كشور خواهند نمود.مقدس انقالب و س

موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از 
  نمايم. خداوند متعال مسئلت مى

  روح اللَّه الموسوى الخمينى
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  مالقات مسعود رجوي با شهيد بهشتي در خاطرات پيشگاهي فرد

والن آقاي محمد پيشگاهي فرد از مبارزان پيش از انقالب و از مسئ 
هاي سال توفيق همراهي با شهيد  كشور، پس از انقالب بوده است و سال

بهشتي را داشته و در اين زمينه خاطرات فراواني دارد. وي در كتاب 
خاطراتش براي اولين بار روايتي از مالقات شهيد بهشتي و مسعود 
رجوي به دست داد كه روشنگر عمق نفاق منافقين از يك سو و بصيرت 

  .شتي از سوي ديگر استشهيد به
انگيز را مطرح  در اين مالقات، مسعود رجوي پيشنهادي وسوسه 
كند ولي در حالي كه هنوز ماهيت منافقين براي بسياري از افراد  مي

روشن نشده بود، شهيد بهشتي دست آنان را خوانده و متوجه نيت آنان 
 :نماييم مي شود. اين خاطره جالب را با هم مرور از طرح اين پيشنهاد مي

دارم كه شايد تا به حال در جايي  در اينجا از مالقاتي پرده بر مي«
گفته نشده باشد. اين ماجرا را خودم از زبان شهيد بهشتي شنيدم. 

اهللا طالقاني،  چند ماهي از انقالب نگذشته بود كه پس از فوت آيت
اهللا  اهللا بهشتي تقاضاي مالقات كـرد و آيـت   مسعود رجوي از آيت

هشتي] او را در منزلش پذيرفت و آن طور كه خود شهيد بهشتي [ب
 ».گفت جلسه مفصلي با مسعود رجوي داشته است مي

اي كه  با توجه به مجموعه« رجوي در آن مالقات تقاضا كرده بود:
در مملكت داريم، به لحاظ سابقه مبارزاتي و اشـراف بـر مسـائل    

ظر داريم با شما سياسي و اقتصادي و موقعيت اجتماعي شما، در ن
منتهـي شـرايط و نظريـاتي     .ارتباط برقرار نموده و بيعت نمـاييم 

اختالفات مـا بـا شـما يـك     «و آقاي بهشتي گفته بودند:  »داريم.
اختالفات صوري و سطحي نيست بلكه اختالفات عميق بوده و از 

 ».گيرد اعتقادات اصولي سرچشمه مي
ن دربـاره  آن طور كـه خـود شـهيد بـرايم تعريـف كـرد، ايشـا       

شناسي با رجوي بحث كرده بود؛ به ويژه مباحثي كه بعد از  اسالم
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ها به وجود آمده بـود و رجـوي رهبـري آن     جدايي اپورتونيست
جريان را به عهده داشت. البته ايشان فرمودند كه من در مباحـث  
اسالمي به دليل عدم تسلط رجوي چندان وارد نشدم؛ امـا بـه او   

من بر شـما در ايـن اسـت كـه حتـي       گفتم آقاي رجوي، اشكال
ايد. اين سخن تعجب او را برانگيختـه و   ماركسيسم را هم نشناخته

شـما  «از اين رو در اين زمينه با من وارد بحث شد. به او گفـتم:  
» ايـد؟  اين زيربناي اقتصادي ماركسيسم را از چـه كتـابي گرفتـه   

؟ از كدام نسـخه اسـت  «گفتم:  »از كتاب كاپيتال ماركس.«گفت: 
متأسفانه اشتباهات زيـادي در ترجمـه نسـخه آلمـاني بـه زبـان       
انگليسي وجود دارد و اگر شما به كتاب اصلي بـه زبـان آلمـاني    

شويد كـه خيلـي اشـتباهات اساسـي در      مراجعه كنيد، متوجه مي
تعريف اقتصاد ماركس وجود دارد. من ايـن تفكـر اشـتباه را در    

 ».ام هاي شما ديده تحليل
عريف ارزش اضافي در اقتصاد را خواسته بـود.  سپس از رجوي ت

اشكال ما «رجوي تعريفي ارائه داده بود كه شهيد بهشتي گفته بود: 
ايـد و تعريـف    همين جا است. شما اصالً ماركسيسم را نشـناخته 

ارزش اضافي اين نيست. اين تعريف از ترجمه شده كتاب كاپيتال 
آن را برايتـان  به زبان انگليسي گرفته شده است، ولي مـن اصـل   

سپس كتاب آلماني كاپيتال مـاركس را آورده و آن را   »خوانم. مي
خوانده و ترجمه كرده بود. آنگاه رو به او كرده بود. گفتـه بـود:   

دانيـد.   اختالف ما با شما اين است كه شما هنوز اصـول را نمـي  «
شناسـي،   شما با يك سري شعار آمده، مبناهايي را به عنوان اسالم

سالمي و اقتصاد ماركسيستي با هم خلـط كـرده و آن را   اقتصاد ا
هـا را   ايد. ما به طور كلـي ايـن   مبناي ايدئولوژيك خود قرار داده

ها را زمين گذارده و اسـالم را از   قبول نداريم. شما بايد همه اين
منظر اصول خودش شناخته و به آن عمل كـرده، تبليـغ و تبيـين    

ما صحبت و بحث كنـيم و  كنيد. در اين صورت ما حاضريم با ش
 ».اي برسيم اين رويه را ادامه بدهيم تا به يك نقطه
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كرد آن جلسه بسيار عجيـب و   آنطور كه شهيد بهشتي تعريف مي
مفصل بوده و بسياري از اشتباهات اصولي مجاهدين در مباحـث  
مختلف و شناخت اسالم را در آن جلسه تذكر داده بود. تعبير من 

همان زمان از شهيد بهشتي    ها از بود كه آن به عنوان يك ناظر اين
براي همكاري مأيوس شدند و به اين نتيجه رسيدند كه شخصيت 

انديشيدند، چرا كه با  ها مي تر از آن است كه آن تر و باال ايشان واال
تسلط و آگاهي او بر فلسفه شرق و غرب، امكان رويارويي با وي 

مقـدمات فاجعـه هفـتم تيـر     همان جـا     را نداشتند. به نظر من از
خاطرات محمد پيشگاهي فرد، چاپ مركز اسناد  ( .ريزي شد پايه

  )203تا  201انقالب اسالمي، صفحات 
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  نامه سلطان حسين تابنده گنابادي به شهيد دكتر بهشتي

  
  
  
  
  
  
  
 

  

 ياهو

 1390 صفر 10مورخه 

از خداونـد متعـال و قـادر     السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاتـه 
اليزال سالمت وجود شريف و ازدياد موفقيت حضـرتعالي را در  
تبليغ ديانت مقدسه اسالم و نشر و ترويج مـذهب حـق جعفـري    
اثني عشري مسئلت دارم فقير بحمداهللا سالمتم از لطف و محبـت  
حضرتعالي كه نسبت به فقير و همراهـان ابـراز فرموديـد كمـال     

شته و همواره براي موفقيت حضرتعالي در اعالء تشكر و امتنان دا
كنـيم يكـي از    كلمه حقه در محيط ماديت و نصـرانيت دعـا مـي   

خاطرات نيك اين سفر براي فقير مالقات و آشنايي با حضرتعالي 
  ...و جناب آقاي شبستري و
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مشاهده مسجد هامبورگ و موفقيتهائي كـه بـراي حضـرتعالي در    
باشد كه خيلي باعـث مسـرت و    نشر امور مذهبي حاصل شده مي

شكرگزاري گرديد. ضمناً چند نكته بخـاطرم رسـيد كـه مقتضـي     
  دانستم خدمتتان عرضه بدارم

مناسب است براي محراب مسجد و تنظيم دقيق قبلة آن اقدام  -1 
بفرمائيد كه هر چه زودتر انشاءاهللا مهيا شود كه واردين هم بـدون  

 .دنداحتياج به سوال از جهت قبله مطلع گر
به نظر فقير گفتن حي علي خير العمل در همه اذانهـا خـواه    -2  

باشـد الزم اسـت و    اعالمي و خواه براي نماز چون جزء اذان مي
ــود       ــنت نم ــل س ــر اه ــت نظ ــمت رعاي ــن قس ــد در اي  نباي

 

به عقيده فقير گفتن شهادت سوم در اذان اعالمـي و در ظهـر    -3
كنند ترك  تماع ميجمعه براي نماز جمعه چون از همة مذاهب اج

شكلي با اهل سنت در كليات  شود مانعي ندارد تا به ائتالف و هم
االشتراك نزديك شويم و همچنين قنوت در نماز كه  ديانت و مابه

هر دو جنبة استحبابي دارند ولـي در اذان نمـاز و در غيـر نمـاز     
شوند ذكر آنها اولي اسـت چـون    جمعه كه فقط شيعه مجتمع مي

 .صِ تشيع استعالمت و مشخِّ

تاريخ اساسي و رسمي در محاورات و مكاتبات به نظـر فقيـر    -4
بايد تاريخ هجري قمري كه اساس تاريخ اسالمي است بوده باشد 

تاريخ ميالدي را ثانياً و بـالتبع    و اوالً و باالصاله ذكر شود و بعداً
ذكر نمود كه خود همان نشانة استقالل تاريخي و تعصـب دينـي   

 .است

خواهم و اميد عفو دارم خـدمت جنـاب    صديع خيلي عذر مياز ت
آقاي شبستري و آقاياني كه در آنجا افتخار خدمت مسجد و اسالم 
را دارند سالم عرض و ملتمس دعا هستم آقاي حاج ملك صالحي 
و ساير آقايان همراهان سالم عرض دارند در خاتمـه انتظـار دارم   

آدرسي كه عـرض شـد   نشريات آن مؤسسه ديني را براي فقير به 
بيدخت) ارسال دارند وجه اشتراك هم مرقوم دارنـد تـا    –ايران (
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ارسال شود آدرس خودتان را نيز لطفاً مرقوم داريد و چون توقف 
كنند لـذا جـواب را بـه طهـران آدرس      ممتد در بالد بين راه نمي

جنب حسينيه اميرسليماني)  –خيابان بهشت  –(جنوبي پارك شهر 
 رسد. و اجدد السالم عليكم رسال دارند. انشاءاهللا ميبه نام فقير ا

 و انا االمل
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 ن بهشتيبهشتي از زبا /  264

 

 



  265 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  266

 

 



  267 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  268

 

 



  269 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  270

 

 



  271 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  272

 

 



  273 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  274

 

 



  275 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  276

 

 



  277 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  278

 

 



  279 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  280

 

 



  281 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  282

 

 



  283 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  284

 

 



  285 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  286

 

 



  287 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  288

 

 



  289 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  290

 

 



  291 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  292

 

 



  293 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  294

 

 



  295 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  296

 

 



  297 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  298

 

 



  299 / اسناد و ضمائم
 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  300

 

 



  301 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  302

 

 



  303 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  304

 

 



  305 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  306

 

 



  307 / اسناد و ضمائم
 

 

  



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  308

 

 



  309 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  310

 

 



  311 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  312

 

 



  313 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  314

 

 



  315 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  316

 

 



  317 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  318

 

 

 

 



  319 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  320

 

 



  321 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  322

 

 



  323 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  324

 

 



  325 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  326

 

   



  327 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  328

 

 



  329 / اسناد و ضمائم
 

 

 

  
  

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  330

 

  504/7ـ42شماره: 4/2/42تاريخ: 
  [از:] ساواك اصفهان

  [به:] مديريت كل اداره سوم
  آقاى جمال سيادت موسوى

  11/1/42رمز ـ  125[پيرو:] 
در اثر تحقيقات معموله معلوم گرديد تلگراف مورد نظر در منزل 

دبير فرهنگ اصفهان است، به وسيله آقاى  نامبرده باال كه شخص معمم و
در آن روز براى ديد  رئيس دبيرستان دين و دانش قم كه 1محمد بهشتى

 و بازديد به اصفهان آمده بوده تنظيم و به امضاء رسيده و مخابره گرديده
است، مشاراليه به ساواك احضار و در بازجويى معموله به تنظيم تلگراف 

منزل ايشان و مخابره آن به قم را اعتراف كرده  وسيله آقاى بهشتى در به
 3عكس و رونوشت  هذا اينك بيوگرافى كامل و يك قطعه است. على

برگ بازجويى از شخص مزبور را به پيوست تقديم، مقرر فرماييد نظريه 
را در مورد جمال سيادت موسوى به اين ساواك و در مورد محمد  عالى

  نمايند. بهشتى به ساواك قم ابالغ
  رئيس سازمان اطالعات و امنيت استان دهم

  4/2/42شهابى    محمود صدقى
  بايگانى شود.

  18/7/1357تاريخ: 
  

                                                           
 باشد. هيد دكتر سيد محمد حسينى بهشتى مىش  الّله منظور آيت. 1



  331 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  332

 

 



  333 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  334

 

  414شماره: 28/1/48تاريخ: 
  موضوع: شيخ محمد طاوسى

  
مناسبت ورود سيد محمد  به 10/1/48شيخ محمد طاوسى در تاريخ 

به عراق آمده  ون مقيم هامبورك كه براى ايام محرمروحاني بهشتى (از
 محمد صادقى جهت صرف نهار به مدرسه است) وى را به اتفاق شيخ

محمد بهشتى ضمن  بروجردى دعوت نموده و در اين مجلس سيد
خمينى  روحانيون ايران اظهار داشته كه اقدامات صحبت پيرامون وضع

هاى  حمد صادقى با گفتهو شيخ م  1روى برنامه صحيح و درستى نبوده
مخالف ابراز و در پاسخ اظهار داشته در هر حال روحانيون  بهشتى نظر

از فساد و اقدامات خالف دين  بايستى وسيله و ترمزى براى جلوگيرى
  ها باشند. دولت
  
  

  رونوشت برابر با اصل است.
خمينى بايگانى شود.    اللّه روى پرونده آيت 15808اصل در پرونده 

3/2/48  
67908  

                                                           
شهيد دكتر بهشـتى كـه در آن زمـان مسـؤوليت اداره مسـجد هـامبورگ و         الّله آيت. 1

هماهنگى مبارزان خارج از كشور را به عهده داشت، جهت مالقـات بـا حضـرت    
اى كه به منظـور همـاهنگى    اشرف مسافرت نموده، در جلسه امام به عراق و نجف

ر در پيشبرد مبارزات عليه حكومت رژيم پهلوى تشكيل گرديـده بـود   هر چه بيشت
سخنانى ايراد فرمود كه گزارشگر ساواك سخنان ايشان را منفى انتقـاد عليـه امـام    

 گزارش نموده است.



  335 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  336

 

 



  337 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  338

 

 



  339 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  340

 

 



  341 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  342

 

  دستگيرشدگان

  30/1/52 -30/20بخش فارسي راديو بغداد ساعت 
در حمله به مدرسه علميه منتظريه حقاني پـنج نفـر از فضـال بـه     

  اند و تحت شكنجه قرار گرفتند.  اسامي زير دستگير شده
محمـدعلي   -3اهللا كرمـي    ذبـيح  -2محمود محمدي عراقـي   -1

گونـه   نورالدين رادمـي... هـيچ   -5اسالميان ابورضا  -4زاده  تدام
اطالعي از آنان در دست نيست. افتخار بر آنان باد. بعد از صدور 

گيرند  اي از رزمندگان تهران تصميم مي اهللا خميني عده اعالميه آيت
در اجتماع پرشور و حساسي كـه در مراسـم سـوگواري رحلـت     

ـ  د و حضرت رسول اكرم(ص) در مسجد جامع تهران شركت كنن
پيام مزبور را قرائت نمايند و جواب مثبت خود را به پيـام، ايـراد   

بيني كـرده سـاعت    نمايند ولي جالدان سازمان امنيت از قبل پيش
هفت بامداد روز موعود خادم مسجد مزبور را دستگير و به سختي 

اند ساعت هشت درهاي مسـجد را كنتـرل و قريـب     شكنجه داده
  ريزند. مي چهارصد كماندو به داخل مسجد

الـدين   در شيراز شيخ صدرالدين حائري و بـرادر او آقـاي محـي   
حائري را براي چندمين بار و به اتفـاق دوازده نفـر از معتمـدين    

اند. اين عـده همگـي در منـزل اخـوان حـائري       بازداشت ساخته
  پرداختند. هاي اسالمي مي اجتماع كرده بودند كه به بحث

اند. اسامي را بعداً  ان دستگير شدهها بيست نفر از آن در همين بحث
االسالم آقاي محسن بغـدادي دسـتگير و    ثقةكنيم. اخيراً  اعالم مي

تقي زنجاني به  اند. در كرج فرزند حاج ميرزا علي روانة زندان شده
انـد و هفـت نفـر ديگـر را نيـز       نام آقاي علي را دستگير سـاخته 

ان صفائي، مجيد اند كه اطالعي از آنها در دست نيست. آقاي گرفته
انـد. از   صيادي، اسداهللا از بازاريان دستگير و اكنون تحت شكنجه

دست آمده بـراي   اين عده مقادير زيادي اسلحه و مواد انفجاري به
اكبر رفسنجاني بازداشت شـده اسـت.    چندمين بار حاج شيخ علي



  343 / اسناد و ضمائم
 

 

اين نحو بازداشتها درمورد بسياري از دانشمندان متعهد ادامه دارد. 
وه اينها، حضرت ميرمطهري را نيز بازداشت و مورد اهانـت  عال به

  اند.  قرار داده
اند ولي  دانشمند گرانمايه آقاي سيدمحمد بهشتي نيز دستگير شده

گونه تهديـد و ارعـاب و ناسـزاي دشـمن در روحيـة ايـن        هيچ
  دانشمندان و معصمين اسالمي تأثير ندارد. 

ز وعـاظ بـه مسـجد    آقايان دربندي و سامي نيز به جرم دعـوت ا 
االسالم آقاي مسعودي خميني را از  اند. حجت جامع بازداشت شده
اند و در قم جبرا ساكن است. دستگيرشـدگان   سيرجان تبعيد كرده

آباد، آقـاي دكتـر مختـرع و بـرادرش، آقـاي حبيبـي        ديگر: خرم
  اند.  سرانجام به سه سال زندان محكوم گشته

انـد بـه    شـيراز زنـداني بـوده    العابدين حقاني را كه در آقاي زين
 اند. گاههاي تهران منتقل كرده شكنجه

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  344

 

  



  345 / اسناد و ضمائم
 

 

  



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  346

 

  



  347 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  348

 

 



  349 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  350

 

  /ه1843/21شماره: 14/7/57تاريخ: 
  )312كل سوم ( ]به:[

  ]14/7/57/ ه ـ [1840/21[پيرو:] 
شريعتمدارى و   اللّه آيت روز جارى بين 13 30در تماسى كه ساعت 

مسافرت  دارد كه موضوع شود بهشتى اظهار مى مى دكتر بهشتى حاصل
داركى ديده نامشخص است ولى ت خمينى به دمشق و توقف در سوريه

امروز موضوع روشن  خمينى به فرانسه مسافرت نمايد و تا عصر شده كه
  معروض. خواهد شد. استحضارا
  گيرنده    آقاى امينيان

  14/7/57ـ  1350[ساعت] 
 

  



  351 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  352

 

 



  353 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  354

 

 



  355 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  356

 

 



  357 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  358

 

  7643/312شماره: 13/7/57تاريخ: 
  شمال) به: كليه سازمانهاى اطالعات و امنيت (به استثناء اردوگاه

  مركز از:
محدوديتهائى قائل شدند  اطالع دارند كه مقامات عراقى براى خمينى

بردارند حاضر  ايران درخواست نمود اين محدوديتها را و با اينكه دولت
نظر داشته و دارد كه از عراق خارج و از  نگرديدند و نتيجتا خمينى در

ن در رواديد نداده اكنو كويت به سوريه برود كه چون كويت به او طريق
 از عراق خواهد رفت. بررسيهاى معموله نشان بصره است و به هر حال

دهند روحانيون در امور  نمى دهد كه مقامات عراقى چون اصوالً اجازه مى
 حكيم كه عراقى بود نيز اين  اللّه سياسى دخالت كنند و حتى به آيت

عراق دادند با داشتن پنج ميليون شيعه از نفوذ خمينى در  اجازه را نمى
اند به ترتيبى او را از عراق  به هر صورت در نظر داشته بيمناك شده و

بنحو غيرمحسوس به اطالع  خارج سازند. دستور فرمائيد اين مطلب
 آيات ـ روحانيون ـ طالب و مذهبيون برسد كه در هيچ كشورى مانند

شود و  ايران به روحانيون مجال مشاركت در امور مملكتى داده نمى
بتدريج قصد دارد مركزيت مذهبى نجف را از  نمونه دولت عراق عنوان به

انتشار اين مطلب بايد  بين ببرد و كويت نيز به خمينى رواديد نداده است
  ماهرانه و غيرمستقيم انجام شود.

  13/7/57ثابتى 
  
  



  359 / اسناد و ضمائم
 

 

  

  



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  360

 

 



  361 / اسناد و ضمائم
 

 

 



 ن بهشتيبهشتي از زبا /  362

 

   15/7/1357تاريخ: 
  اعالميه جمعى از روحانيون تهران

  بسمه تعالى
  ملت مبارز ايران!

سياسى حكومت جبار عراق  هاى استبداد سياه ايران و بازيهاى دسيسه
  الّله آيت آنجا منتهى گرديد كه مرجع عاليقدر حضرت با كمال تأسف به

ادامه پيكار عليه استعمار و استبداد  العظمى امام خمينى، دام ظله براى
اقامت موقت در  نجف را ترك كردند و ناچار عزيمت به پاريس و ناگزير

  آنجا شدند.
له و مطالبى كه سفير  معظم اظهارات مقامات عراق در نجف در منزل

 15726عراق در پاكستان در ايـن زمينـه گفتـه و در كيهـان شـماره      
شنبه يازدهم مهرماه جارى منتشر شده همه حاكى از آن است كه  سه

لـه و رهبـرى    جلوگيرى از اقـدامات معظـم   اين تضييقات به منظور
غافـل از   يران عليه استبداد حاكم صورت گرفته اسـت. مبارز ملت ا

اينكه مقاومت و سرسختى آن رهبـر مجاهـد در مبـارزه و دفـاع از     
انـد.   باالتر از آن است كـه اينـان پنداشـته    حريم دين و مصالح ملت

اى از  توطئه ملت ايران در برابر هيچ فشار و ١رهبر پر استقامت مبارز
  كاست. شدت مبارزه كوبنده خود نخواهد

خواهد به  حاكمه بيدادگر ايران تا كى مى معلوم نيست هيأت
خدمتى  مملكت پشت پا زند و به خوش احساسات ملت و مصالح عاليه

منافع  خود به كسانى كه حضور آن مرجع بزرگوار در ايران مزاحم

                                                           
 اصل: مبارزه.. 1



  363 / اسناد و ضمائم
 

 

تر آنكه مقامات حكومتى ايران در جرائد و  آنهاست ادامه دهد. عجيب
كنند كه تضييقات حكومت  تى خود چنين وانمود مىتبليغا وسائل ديگر

ارتباطى ندارد بدون آنكه رسما اظهارات  عراق بر رهبر عاليقدر ما به آنها
  مأموران عراقى را تكذيب كنند.

هاى خائنانه عليه ملت و رهبر عاليقدر آن را محكوم و به  ما اين توطئه
عليه ظلم و استبداد  كنيم كه مبارزه مردم ما مى حاكمه ايران اخطار هيأت

عاليقدر مبارز امام خمينى تا  شود و پيوند آنها با رهبر هرگز متوقف نمى
  پيروزى نهايى روز به روز استوارتر خواهد شد.

الدين  محمدى اراكى ـ عبدالمجيد ايروانى ـ حسين انصاريان ـ محى
 جمارانى ـ سيد على انوارى ـ محمد امامى كاشانى ـ سيد مهدى امام

ى ـ عيسى اهرى ـ محمدجواد باهنر ـ عبدالكريم بخشايشى ـ سيد انگج
اسنقى ـ سيد  اصغر جعفرى اصفهانى ـ محمد جليلى محمد بهشتى ـ على

محمدصادق حسينى ـ حاج سيد جوادى ـ سيد احمد حسينى همدانى ـ 
حيدرى ـ محمدحسين  محمد حقى ـ سيد محمد تقى حكيم ـ على

ـ محسن خراسانى ـ سيد هادى  خامى  دانش آشتيانى ـ اسداللّه
پرور ـ محمود  دين الدين اى ـ جمال خسروشاهى ـ سيد مهدى دروازه

رستگارى ـ سيد هاشم رسولى ـ شيخ رمضانعلى زمانى ـ سيد ابراهيم 
  الّله شيخ قدرت سيد علوى ـ سيد جعفر شبيرى ـ جعفر شجونى ـ

ـ سيد مهدى صادقى ـ سيد نورالدين طاهرى ـ سيد ضياءالدين طباطبائى 
عظيمى ـ احمد غروى ـ  طباطبائى ـ سيد يونس عرفانى ـ سيد عبدالقادر

رفسنجانى ـ جواد غروى عليارى ـ سيد على غيورى ـ سيد ابوالفضل 
محمدرضا كشفى ـ شيخ  كاظمى ـ مهدى كروبى ـ رضا كريميان ـ

ـ محسن مجتهدى شبسترى ـ  1كيانى ـ شيخ حسين گوگانى  اللّه حجت
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  اللّه سيد رضا محمدى ـ فضل د ـ سيد جالل محبى ـسيداحمد مج
محالتى ـ على اصغر مرواريد ـ مرتضى مطهرى ـ حسين مفيد ـ شيخ 

محمدعلى موحدى كرمانى ـ سيد  حسن مقدس ـ مصطفى ملكى ـ
عبدالكريم موسوى اردبيلى ـ سيد محمد موسوى خوئينى ـ سيد مهدى 

بوالحسن موسوى اسماعيل موسوى ـ سيد ا موسوى اصفهانى ـ سيد
اى ـ سيد  موسوى ـ سيد حسين موسوى درچه  اللّه همدانى ـ سيد فرج
محمدرضا مهدوى كنى ـ سيد محمدباقر مهدوى  اى ـ تقى موسوى درچه

اكبر مهدوى خراسانى ـ  الدين مهدوى ـ على كرمانى ـ شيخ جمال
اصغر هاشمى ـ سيد  اصغر هرندى ـ سيد على الدين نورانى ـعلى سيف

  اى همدانى. هزاوهمحسن 
  » نداى اسالم«
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  12ه  27894/20شماره: 27/9/57تاريخ: 
  302به: 
  12ه  20از: 

  مشمولين وظيفه موضوع: اثر تحريكات سوء خمينى در روحيه
  23/9/57ـ  12ه  27765/20پيرو: 

اصفهان به نمايندگى از ساير  يك نفر از ليسانسيه آماده به خدمت از
تهران راجع  حمد حسينى بهشتى واعظ مقيمدكتر سيد م دوستان خود از

 تحريك سربازان به ترك خدمت با وى به اعالميه خمينى در مورد
اند بنابراين  كرده مشورت و گفت ما را براى خدمت نظام احضار

دستور شامل حال افرادى كه بعد از شش ماه در  خواستم ببينيم اين مى
ز قبيل سپاهى سپاهيگرى ا هاى مختلف نظام جهت خدمت در رشته

 گردد يا خير. او گفت من از آقا شوند نيز مى بهداشت و غيره اعزام مى
فردى كه مسؤول تماس با  گويم، آنگاه به كنم و نتيجه را مى سؤال مى

داد قبالً هم  موضوع را در ميان گذاشت مخاطبش پاسخ پاريس است اين
اند او  در پاريس با وى مشورت كرده اين سؤال شده اطرافيان خمينى

  اين دستور جنبه عموميت دارد. گفته است
جاسوسى  نظريه يكشنبه: گرچه از نظر جلوگيرى از خطرات ترور و

افكار قشرى هستند بهتر  در ارتش توسط اين قبيل مشمولين كه داراى
وارد نشوند لكن چنانچه اين كار اثرات  است اصالً اينها به جامعه ارتشى

 جلوگيرى از گسترش اين تز در افكار سايرباشد براى  سوئى در برداشته
است با كار  مشمولين و يا افراد وظيفه، در صورت تصويب اصلح

حساب شده آن عده از مقامات مملكتى كه با آيات مقيم ايران اعم از 
بخش اين فتوا را از نظر خطر  زيان شيعه و سنى تماس دارند، اثرات

د كنند و از نامبردگان حمله دشمنان خارجى به ايران به آنان گوشز
در رد اين فتوا اعالم نظر كنند تا بتوان با اجراى ضد  بخواهند به نحوى
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  1طرح، طرح مخالفين را خنثى كرد.
  شود. شنبه: نظريه يكشنبه تأييد مى نظريه سه

  شنبه مورد تأييد است. نظريه چهارشنبه: نظريه سه
  جهت استحضار 312گيرندگان خبر: 
  2/ ه 20بايگانى شود.  

  5756كالسه 
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  1/9/57برگ تسويه حساب من از بازداشتگاه به تاريخ 

سيني بهشتي كليه وسايل و اينجانب محمد فرزند فضل اهللا شهرت ح
وجه خود را كه هنگام ورورد تحويل  مامورين بازداشتگاه نموده بودم 

  1بدون كم و كاست تحويل گرفتم هيچ گونه مطالباتي و ادعايي ندارم .
  امضاء انباردار 

  امضاء متهم 
  محمد حسيني بهشتي

  مدير داخلي
  كارمند مراقب 

  8/1پالك  –طقي كوچه من –خيابان تورج  –قلهك  –تهران 
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  12ه  27899/20شماره: 27/9/57تاريخ: 
  312به: 
  12ه  20از: 

خمينى راجع به اعتصاب  موضوع: اتخاذ تصميم روحانيون طرفدار
  مدارس
دكتر سيد محمد حسينى  اى از روحانيون طرفدار خمينى از قبيل عده

جلسه هفته  ساير اعضاى شوراى مركزى روحانيون در بهشتى واعظ و
اند كه دبستانها و  اتخاذ تصميم كرده ، ضمن بحث درباره فوقگذشته
حال اعتصاب باشد.  اى پنج روز باز و يك روز به راهنمايى هفته مدارس

روزهاى  آموزان بشود اعتصاب شامل حال كليه دانش البته براى اينكه اين
آموزان  اعتصاب متغير باشد، همه دبيرستانها هم همينطور، منتهى دانش

يك روز تعطيل را به جاى اعتصاب تظاهرات كنند و اين  انهادبيرست
رسانيده و چنانچه او تصويب  موضوع را به همين نحو به اطالع خمينى

 اى در اين زمينه صادر و به معلمين نيز تأكيد نمايد كه كرده اعالميه
ها و شستشوى  موظف گردند در هر كالس براى روشن شدن بچه

ها اقدام و نيز  دولت و راديو از ذهن بچه تأثيرات تبليغات زهرآگين
  ها را نيز توجيه نمايند. خانواده

نظريه يكشنبه: خبر صحت دارد و هرگونه خبرى راجع به اعالم نظر 
  خواهد رسيد. خمينى در زمينه فوق واصل شد متعاقبا به استحضار

  گردد. شنبه: نظريه يكشنبه تأييد مى نظريه سه
  شنبه مورد تأييد است. نظريه چهارشنبه: نظريه سه

  15ه  20جهت استحضار،  324گيرندگان خبر: 
  خمينى 5756كالسه 

  2ه / 20بايگانى شود.  
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  12ه  27837/20شماره: 25/9/57تاريخ: 
  312به: 
  12ه  20از: 

روحانيون طرفدار خمينى در  موضوع: تشكيل جلسه شوراى مركزى
  تهران
محمد حسينى بهشتى  سيدـ طبق برنامه قبلى و بنا به توصيه دكتر 1

 جلسه مذكور با شركت 22/9/57روز  07 30 واعظ قرار شد ساعت
غيورى، محالتى، مطهرى،  بهشتى، موسوى، خسروشاهى، ايروانى،

ديگر در منزل شيخ  رفسنجانى، مفتح، جاللى خمينى و چند نفر هاشمى
واقع در خيابان سرباز، كوچه سوم تقوى تشكيل  محمدرضا مهدوى كنى

و تجزيه و تحليل  جع به تعطيل بازار، باز شدن مدارس، بررسىو را
 درباره راهپيماييهاى تاسوعا و عاشورا، تماس با پاريس، صدور اعالميه
تشكرآميز از مردم تهران به مناسبت شركت آنها در راهپيمايى و رد گفتار 

مغاير عاشوراى حسينى اعالم داشته و ساير امور  دولت كه عمل آنها را
لزوم در روز پنجشنبه  ط گفتگو و اتخاذ تصميم نموده و در صورتمربو

نيز جلسه ديگرى به همين منظور در منزل يكى ديگر از روحانيون 
  دهند. تشكيل

ـ روحانيون مورد بحث يقينا به نام سيد عبدالكريم 1نظريه يكشنبه: 
خسروشاهى، امام  موسوى كريمى، عبدالمجيد ايروانى، سيد هادى

  الّله يابان شاهپور تهران، سيد على غيورى، شيخ فضلجماعت در خ
  ].1[مطهرى مهديزاده محالتى، مرتضى
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  كشتار وسيع وحشيانه مردم 
  99الحرام  محرم 5/  16/9/57تاريخ: 

  و عاشورا اعالميه علماى تهران راجع به روز تاسوعا
  

  الرحمن الرحيم  اللّه بسم
 على بن الظالمين اال برما (حسين مع انى ال ارى الموت اال سعادة و ال الحيوة

  السالم) عليه
گوياترين سند فريبكارى  كه 99كشتار وسيع وحشيانه مردم در محرم 

مكررش را  رژيم سفاك است، تبليغات و ادعاهاى پردازيهاى و دروغ
  دوستى پوچ و باطل كرد. مردم خواهى و درخصوص دين

براى ايفاء نقش  جالدان حاكم با اين كشتار فجيع آمادگى خود را
مقدس حسينى اعالم داشتند و مسلمانان  يزيدى در مقابل رهروان راه

براى ادامه راه  غيور با نثار خون و جان، لياقت و صالحيت خود را
مقدس سيدالشهداء و توسعه جهاد كربال ثابت كردند. اگر بسيارى از 

ر مجالس عزادارى عمالً بسته شده و ممنوع گرديد، ابتكا مساجد و
افشاگريهاى خود را از درون مساجد  مسلمانان مبارز و فداكار، تبليغات و

عبور و مرور  ها كشانيد و در شب و ساعات منع بام خانه و تكايا و پشت
تهران بزرگ را به صورت مجلسى يكپارچه و متحد عليه رژيم جبار در 

ر و زبان خطبا و وعاظ را بستند، فرياد تكبير و شعا آورد. اگر دهان
وجود خونخواران مستبد را  وار سراسر ميليونها مسلمان تهران صاعقه

  لرزاند... آفرين بر اين ابتكار انقالبى... مى
هاى قهرمانانه و شكوهمند همراه با اعتصابات و  اين مقاومت

اكثريت اقشار ملت در سراسر كشور  كاريهاى هوشيارانه و پردامنه كم
و راديو و  كاركنان نفت و مطبوعاتمخصوصا اعتصابهاى كوبنده و مؤثر 

تلويزيون و آب و برق و مخابرات و دارايى و بانكها [و] هواپيمايى و 
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چنان  دانشگاهيان و قضات دادگسترى و كسبه و اصناف آن فرهنگيان و
مراجع تقليد خاصه زعيم عاليقدر  قاطبه ملت را به رهبرى روحانيت و

يكپارچه و  ستمگران حاكم العظمى خمينى در مقابل  اللّه حضرت آيت
 هاى سرايى شنوايى براى تبليغات و ياوه صدا قرار داده كه ديگر گوش يك

مبارزه آلت دست اجانب و  كوردالن حاكم نمانده تا ادعا كنند رهبرى
اجتماعات  خورده و گرداننده لوح فريب مردم ساده پيروان، مشتى

ادعاى پوچ و  خبرند، گرچه هنوز اين بى معدودى ماركسيست از خدا
هاى اعتراض را  نعره كنند و همه اين شده را ناشيانه تكرار مى رسوا

تهران به  كنند. روحانيت صوت و بلندگو معرفى مى محصول چند ضبط
كربال و ماه محرم و شكستن خفقان  منظور بزرگداشت حماسه عظيم

نشان دادن  جات عزادار و جبران ممنوعيت حركت دسته حاكم و
ناپذيرى مردم در مقابل فشارهاى  مقاومت شكست يكپارچگى و

تصميم گرفته است همگام با صفوف منظم مردم در  رحمانه رژيم، بى
به شرح زير به طرف  روزهاى تاسوعا و عاشورا  از هشت نقطه شهر

 آميز ميدان بزرگ (منتهااليه آيزنهاور) به راهپيمايى آرام و مسالمت
  بپردازند.

كنندگان انتظار داريم با مراعات نظم و  در خاتمه از عموم شركت
مسؤوالن راهپيمايى در شعارها و حمل  و اطاعت از دستورات 1انضباط

تعيين و ابالغ  و ساعات و مسير حركت كه همه اينها به دقت 2پالكاردها
شود و نمونه رشد و آگاهى ملت اسالمى را به معرض ديد انبوه  مى

مراقب حركت ما در اين مرحله جهانى كه به دقت  خبرنگاران و نظّار
سوزى و  طريق آتش حساس خواهند بود گذاشته و اجازه خرابكارى (از
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ها و دزدى و نظائر اينها كه معموالً به دست  ها و مغازه يورش به خانه
طلب بدهد)  شود تا بهانه دخالت به حكومت فرصت انجام مى عمال رژيم

  به افراد و گروههاى مغرض ندهند.
   ـ ميدان شاه، 4ـ ميدان ارك، 3ـ ميدان گمرك، 2ندى، ـ ميدان ك1

  ـ چهارراه سيدخندان.8ميدان ونك،  -7شميران،  پيچ ـ6ـ ميدان فوزيه، 5
) نه صبح به سوى 9حركت جمعيت از اين هشت مركز ساعت (

  اعالم شده در فوق. شاهرضا شروع، به طرف مقصد
دين انوارى ـ ال عيسى اهرى ـ حسين انصاريان ـ جواد الهى ـ محى

ايروانى  سيد نورالدين ابهرى ـ سيد احمد آقا ميرى زنجانى ـ عبدالمجيد
سجاد  جمارانى ـ محمد امامى كاشانى ـ سيد ابراهيم آل ـ سيد مهدى امام

انگجى ـ  آبادى ـ محمد اراكى ـ سيد على ـ على انتشارى ـ نجف
اظم احتشام ـ اى ـ سيد ك الدين الهى قمشه الدين اعتمادزاده ـ نظام نجم

اسماعيل  سيد رضا اكرمى ـ سيد نظام امامى ـ مرتضى انصارى ـ
نژاد ـ غالمرضا اصالنى ـ على افخمى ـ محمدحسن بكايى ـ سيد  ابراهيم

محمدجواد باهنر ـ سيد  طبا ـ كنى ـ موسى بنى طبا ـ محمد باقرى رضا بنى
محمد بهشتى ـ حاج سيد جوادى ـ عبدالرحمان بخشايشى ـ كاظم 

پيشوايى ـ تقى تيمورى ـ جعفر  هشتى ـ محمدرضا بحرينى ـ مهدىب
اصغر جعفرى اصفهانى ـ سيد  تقوى ـ سيد موسى تقوى ـ على
محمد حقى ـ سيد احمد حسينى  محمدصادق حسينى ـ على حيدرى ـ

اكبر حميدزاده ـ محسن خراسانى  همدانى ـ سيد محمدتقى حكيم ـ على
خادمى ـ   آبادى ـ اسداللّه مد خندقنژاد ـ مح نورى ـ سيد مهدى حسينى

اى ـ  سيد هادى خسروشاهى ـ حسين خليلى ـ [ناخوانا] محمد خامنه
خدايى ـ سيد حسن حسينى شاهرودى ـ محمد جليلى اسنقى   شيخ يداللّه

 اى ـ پرور ـ سيد مهدى دروازه الدين دين ـ جاللى خمينى ـ جمال
محمود رستگارى ـ اى ـ  آشتيانى ـ سيد تقى درچه محمدحسين دانش
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محمد  خراسانى ـ جواد رضايى ـ سيد محمود روحانى ـ حسن شمس
سروش ـ محمود شمس ـ محمد شكورى ـ سيدحسن شمس ـ سيد 

محمدباقر رفيعى  العابدين راغبى ـ هاشم رسولى ـ ابراهيم رئيسى ـ زين
اراكى ـ سيد محمد رضوى يزدى ـ جواد رضايى ـ شيخ رمضانعلى 

زمانى ـ جعفر شجونى ـ  عميد زنجانى ـ شيخ محسن على زمانى ـ عباس
آبادى ـ محمود  سيد جعفر شبيرى ـ شيخ احمد سلطانى ـ مهدى شاه

صفايى ـ سيد رضا ضيايى  صادقى ـ حاج ميرزا على صديقى ـ غالمرضا
اصفهانى ـ  صادقى  اللّه ـ سيد ضياءالدين طباطبايى ـ شيخ قدرت

عبدالحميدى گلپايگانى ـ  اد ـاكبر صادقى رش غالمحسين صفايى ـ على
سيد مهدى طباطبايى ـ سيد محمود طالقانى ـ سيد نورالدين طاهرى ـ 

محمدحسين عبداللهى ـ سيد نورالدين  محمدحسن طاهرى اصفهانى ـ
علوى طالقانى ـ احمد عبداالحدى ـ احمد غروى رفسنجانى ـ ابوالقاسم 

حسن عليمى  غيورى ـ احمد غروى ـ حسن غفارى ـ عيوقى ـ سيد على
ـ سيد يونس عرفانى ـ محمدرضا عبدالمجيدى ـ جواد غروى عليارى ـ 

الهدى ـ سيد ابراهيم علوى ـ  غروى اردبيلى ـ بهاءالدين علم - عزيزيان
اصغر فراهانى ـ محمد  على قهرمانى ـ حسين غفارى همدانى ـ على

خليل فاضلى ـ شيخ محمدعلى قدسى ـ مهدى قريشى ـ سيد  كشانى ـ
 كيانى ـ مهدى كرمانى ـ شيخ حسن  اللّه رضا كشفى ـ شيخ حجتمحمد

كرباسى ـ شيخ حسين گوگانى ـ مهدى كروبى ـ رضا كريميان ـ على 
 كافى ـ  كاظمى ـ سيد ابوالفضل كاظمى ـ سيد على گراميان ـ يداللّه

محالتى ـ   اللّه حسن الهوتى ـ محسن مجتهدى شبسترى ـ فضل
 ا مطلبى ـ رضا مطلبى ـ مرتضى مطهرى ـاصغر مرواريد ـ غالمرض على

مقدم ـ سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى ـ محمدعلى موحدى   اسداللّه
موسوى ـ  كرمانى ـ محمدرضا مهدوى كنى ـ محمد مفتح ـ سيد هاشم

محمد اراكى ـ سيد محمدباقر مهدوى كنى ـ سيد محمد   عزيزاللّه
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مرادى ـ  اعيلموسوى خوئينى ـ على محمدى ـ مصطفى ملكى ـ اسم
كنى ـ سيد اسماعيل موسوى زنجانى ـ  سيد مهدى موسوى ـ عباس محبى

  الّله همدانى ـ سيد فرج موسوى الدين مهدوى ـ سيد ابوالحسن شيخ كمال
مواليى ـ احمد   اى ـ سيد عبداللّه موسوى ـ سيد حسين موسوى درچه

سيد جالل خراسانى ـ  اكبر مهدوى على مواليى ـ سيد نورالدين ميالنى ـ
محبى ـ سيد محمدرضا محمدى ـ سيد جواد ميرعظيمى ـ سيد على 

قزوينى ـ حسن مسعودى ـ سيد رضا محمدى ـ  محمدى مقدم ـ محمد
عبدالعلى معزى ـ موحدى قزوينى ـ موحدى ساوجى ـ سيد مجتبى 

  موسوى
كاشانى ـ محمدصادق ملكى ـ ابوالقاسم مسافرى ـ عباس مناقبى يزدى ـ 

شيخ حسين  سوى الخوانسارى ـ سيد محمدباقر موسوى ـمحمدعلى المو
مفيد ـ سيد محمود مجد ـ سيد محمد محقق ـ مقانى ـ مقدس لنگرودى 

موحدى ـ سيد جواد  ـ محمدرضا مؤيدى ـ على محمدى ـ محمدمهدى
زنجانى ـ حسين ميانجى ـ منصور عاصمى ـ يونس ستارى ـ  موسوى
ى ـ محمد محمدى ـ محمد على مجيدى ـ على رجبى ـ حسين حسين
  الّله نورى ـ نعمت اكبر ناطق اصغر نورى ـ على الدين نورانى ـ على سيف

حسن نمازى شاهرودى ـ  نجفى ـ سيد محمدحسين نيشابورى ـ
خانى ـ مهدى  ولى  اللّه نوراللهى ـ عين  نصراللهى ـ اسداللّه  اللّه عنايت

ى ـ سيد اصغر هرند على اى همدانى ـ واعظى ـ سيد محسن هزاوه
اكبر هاشمى رفسنجانى ـ سيد محمود هاشمى ـ  اصغر هاشمى ـ على على

محمد منتظرى ـ  محمدخانى كنى ـ سيد على سيد رضا ياسينى ـ غالمرضا
  عبدالرحيم هاشمى ـ محمد نظرى ـ على اشرفى ـ تقى تيمورى ـ پناهى.

  99الحرام  محرم 5ـ  16/9/1357
  تكثير از: طلوع اسالم
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  شهيد بهشتيه با زاد تماس تلفني صادق قطب متن شنود شده

صورت گرفته، قبل از  كه از پاريس [اين تماس تلفني با دكتر بهشتي
باشد و از آنجا كه مكالمه تلفني  مي 57دستگيري ايشان در چهاردهم آذر 

و در اسناد منتشره از سوي مركز بررسي ضبط شده  توسط عوامل ساواك
گردد.]  باشد، عيناً نقل مي اسناد تاريخي وزارت اطالعات موجود مي

نامبرده باال (صادق) با بهشتي تماس حاصل و درباره خريد يك باب 
مان بود و براي اينكه مهلت  منزل اظهار داشت: ديروز آخرين روز مهلت

ور شديم چهارصد هزار تومان را تا يك هفته ديگر تمديد بكنيم مجب
ديگر را كه قرض كرده بوديم. بدهيم و اگر اين پول را تا يك هفته ديگر 

رود بهشتي گفت مگر آقاي  هزار فرانك ما از بين مي 5500نرسد حدود 
) آن را درست نكردند او پاسخ منفي داد و گفت خاتمي 80549خاتمي (

با آن شخص تماس  يرانشماره تلفن را داده كه بايد بوسيله آن در ا
حاصل و نزد او رفت و يكصد هزار مارك اولش را ماركي چهار تومان و 

ريال پولش را آنجا  42يك ريال و دويست سيصد هزار مارك ديگر را 
بدهيد و از آنجا تلفن كنند با بردارش در اينجا تماس بگيرند تا برادرش 

كه متعلق به شخصي به نام بهجتي را  526791بدهد آن گاه تلفن شماره 
بود در اختيار بهشتي گذاشت و گفت شما با او تماس بگيريد تا او برود 

است تماس بگيرد شما پول را  شركت و آن طرف با برادش كه در آلمان
دارد  به برادرش بدهيد خاتمي پول را در آلمان از برادر وي دريافت مي

نظيم سند از صادق سوال كرد صادق گفت ما آنگاه بهشتي راجع به ت
ايم تا سند تنظيم شود ما يك دهم قيمتش را به  هنوز تمام پولش را نداده

او داده بوديم، براي قولنامه او ديروز گفت اگر حاال شما پول را به من 
روز ديگر خانه را بفروشم من پول  15خواهم تا  ندهيد چونمن مي
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شود بهشتي گفت ما با دوستان  مه باطل ميدهم و قولنا قولنامه را نمي
صحبت كرده بوديم قرار شده بود سندش به نام خاتمي تنظيم بشود و 
من خيلي مقيدم كه كار يكي دربيايد ما اين كار را (ارسال پول را) سريعاً 

دهيم. صادق اظهار داشت: ما قبالً صحبت كرده بوديم او هم  انجام مي
م كه وكيل بايد از طرف او صحبت بكند تا اينجا آمد و آن اوراقي را ه

امضا كرد منتهي با آقا مهدي پيشنهاد كرده بودم براي اينكه مسئله 
هاي اضافه و غيره داده نشود بهتر است به نام شركتي باشد كه  ماليات

هميشه مالياتش كمتر باشد او هم قرار شد به من جواب قطعي بدهد 
واهد زد مگر آقاي خاتمي ما اين بنابراين هيچ كس دست به اين مال نخ

فرمولي كه پيدا كرديم فقط به خاطر كم كردن ماليات اين بود البته اراده و 
خواهد همانطوري كه  تصميم آن با خود شما است بهشتي گفت دلم مي

گفته بودم شما كار را تمام بكنيد ما هم سريعاً امشب اين كار را انجام 
اسي تماس حاصل و درباره تبديل ريال خواهيم داد بهشتي آنگاه با ناشن

به فرانك توسط او صحبت كرد و او گفت: اين كار از طريق ما قابل 
اش را بگيرم  انجام بوده و قرار بود من بروم از خودم چك بدهم و حواله

و بفرستم حاج آقا مهدي گفت اين كار را نكن بايد آن را بفرستند وقتي 
كنم قابل عمل باشد اما  كنيد فكر ميفرستادند آن وقت از طريق ما عمل 

اي در شهسوار دارم ناچارم صبح زود بروم  متأسفانه من فردا يك محاكمه
خواهم بود اين كار ممكن است  شنبه يا صبح جمعه در تهران و عصر پنج

در شنبه انجام بشود آنگاه اضافه نمود من يك اسم و يك طريق ديگري 
گويم يك نفر را بفرستيد پيش او شايد بشود انجام  مي كنم به شما پيدا مي

داد. ضمناً شخص ديگري با بهشتي صحبت و گفت تقي حاج طرخاني 
 توانيم تهيه كنيم. هايي داريم ا گر بخواهم ارز نيز مي گفته است ما دست

باشد از تجار بازار  مي 234407شنبه: تقي حاج طرخاني كه شماره تلفن منزلش  (نظريه يك
  است. آمال.) طرفدار خمينيو 
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را دستگير  مامورين فرمانداري نظامي دكتر بهشتي 20:45ساعت 
  كردند و معلوم نشد كار را به كجا رسانيده است.

ضمن صحبت با صادق راجع به شايعه مالقات ملك  دكتر بهشتي
وال كرد صادق گفت او نيز التماس دعا دارد از وي س حسين با خميني

 شايع است بلكه برعكس قضيه. اما نه براي آن موضوعي كه در تهران
رسد صادق موردنظر  شنبه مورد تائيد است. ضمناً به نظر مي (نظريه چهارشنبه: نظريه يك

  برد. آرزو.) سر مي به ه باشد كه در پاريسزاد همان صادق قطب
مبني  به خميني راجع به اولتيماتوم وزارت امور خارجه فرانسه بهشتي

اي از   سوال كرد صادق گفت چون عده هاي او عليه ايران بر منع فعاليت
كه چرا خميني فعاليت حاد  اند نمايندگان مجلس فرانسه از دولت خواسته

كند و سربازان را به فرار از سربازخانه تشويق كرده و قصد شورش  مي
دارد يكي از كاركنان وزارت امور خارجه كه با من تماس دارد اين 
موضوع را مطرح و خميني نيز پاسخ داده است من دستور شورش نداده 

. صادق افزود بلكه دستور ضدشورش داده و اين رژيم غاصب بايد برود
وزارت خارجه اين كار را به منظور پاسخگويي به نمايندگان و احياناً 

 (ياران امام فشار خارج انجام داده و مسئله منع اقامت خميني مطرح نيست.
  )3، ج به روايت اسناد ساواك
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  اهللا رباني شيرازي سوء قصد به جان آيت

آقاي رباني مايه تأسف بسيار شد. خوشحال  خبر سوء قصد به جناب
هستيم كه اين سوء قصد مؤثر واقع نشده و اميدواريم كه ايشان هرچه 
زودتر از آسيبي كه وارد آمده عافيت پيدا كنند و از بيمارستان بيرون 

يابي كنند و عوامل آن  بيايند. بايد دستگاههاي كشور اين جريان را ريشه
سوي جوي كه خودبخود اينگونه  د جامعة ما بهنمايند و بايرا شناسايي 

  اي. ترورها را نفي كند به جلو برود. به اميد چنين آينده
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  2127/322شماره: 7/8/1357تاريخ: 
  312به: 
  322از: 

  1موضوع: شيخ محمد بهشتى
خمينى به   اللّه روح طبق اطالع، نامبرده اخيرا به منظور مالقات با

  است. پاريس مسافرت نموده
  رسد. : خبر صحيح به نظر مى 322ظريه ن

  بايگانى شود. 67908در پرونده كالسه 
  11/8/57اصل در پرونده محمد بهشتى است.  قيدر 

                                                           
 باشد. مقصود شهيد دكتر سيد محمد حسينى بهشتى مى. 1
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  /ه1843/21شماره: 14/7/57تاريخ: 
  )312[به:] كل سوم (

  ]14/7/57/ ه ـ [1840/21[پيرو:] 
شريعتمدارى و   اللّه آيت روز جارى بين 13 30در تماسى كه ساعت 

مسافرت  دارد كه موضوع شود بهشتى اظهار مى مى دكتر بهشتى حاصل
نامشخص است ولى تداركى ديده  خمينى به دمشق و توقف در سوريه

امروز موضوع روشن  خمينى به فرانسه مسافرت نمايد و تا عصر شده كه
  معروض. خواهد شد. استحضارا

  آقاى امينيان :گيرنده
  14/7/57ـ  1350[ساعت] 
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و وا رو  ا رو 



  

  منزل کودکی

  

  

  مدرسه صدر
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  اله دکتر بهشتی پدر شهید آیت
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  مدرسه دین و دانش
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ق .ه 1386سفر مکه، سال 
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  االسالم والمسلمین محمد محققی نخستین امام جمعه مسجد هامبورگ حجت
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االسالم  کلنگ احداث ساختمان مسجد امام علی هامبورگ توسط مرحوم حجت

  1336 بهمن 24والمسلمین محمد محققی در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنگ بناي مسجد هامبورگ
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 با 1341خستین کلنگ ساختمان مسجد زده شد تا اواخر  که ن1336از بهمن ماه 

  هایی که در کار بنا پیش آمد، تقریباً اسکلت ساختمان مسجد به پایان رسید وقفه
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  هامبورگ) ع(مسجد امام علی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي خارجی مسجد از ناحیه کاري دیواره  کاشی1344 و 1345در سالهاي 

مند در هامبورگ و تهران به همت  هاي محلی و تبرکات مسلمانان عالقه کمک

  .اله شهید بهشتی به اتمام رسید آیت
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  داخل مسجد هامبورگ
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 به دعوت دکتر 1348االسالم و المسلمین محمد مجتهد شبستري در سال  حجت

بهشتی براي همکاري با مرکز اسالمی هامبورگ به آلمان رفت و پس از بازگشت 

  .دار بود شهید بهشتی به ایران به مدت ده سال سرپرست آن مرکز را عهده
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اهللا بهشتی، روزي  ، یعنی سه سال پیش از شهادت مرحوم شهید آیت1363در سال 

در . یکی از دوستان ایرانی مشترك ایشان و امام موسی صدر به تهران آمده بودند

اي از امام موسی صدر خطاب به مرحوم شهید  دیداري که با ایشان داشتیم، نامه

ه دادند که سرنوشت عجیبی داشت؛ چون وقتی به دست ما رسید بهشتی را به بند

در این نامه . اش در قید حیات که نه فرستندة آن دیگر در اختیار بود و نه گیرنده

خطاب کرده بود و درد » عقل منفصل«آقاي صدر مرحوم بهشتی را دوست عزیز و 

ه یکی از دوستان که اي از این نامه را ب بنده نسخه. هایی از اوضاع لبنان داشت دل

کردند و با خانوادة ایشان مرتبط  صدر کار می نامه و آثار امام موسی  روي زندگی

  ).دکتر محمدرضا بهشتی(بودند، دادم 
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صدر  نيصدر به فكر فرار افتاد و در مخفيگاهي پنهان شد، نيروهاي انقالب در پي ب وقتي كه بني
صدر را با خانم سودابه سديفي گرفتند و به مرحوم بهشتي مژده دادند كه خانم  گشتند و خانم بني مي
با وجود آن همه . كند صدر هرجا باشد خود را تسليم مي اكنون بني. ايم صدر را دستگير كرده بني

، در حالي كه ما حق نداريم يك زن را تسليم كنيم«: سوابق، مرحوم بهشتي سخت برآشفت و گفت
خاطر خيانت به كشور تحت تعقيب  صدر است و شوهرش به هيچ تقصيري ندارد اال اينكه زن بني

  )اهللا موسوي اردبيلي آيت. (و دستور داد كه فوراً او را آزاد كنند» .است
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